
Киянам спростили доступ до будівлі Київради
Відвідувачам потрібно мати при собі паспорт з пропискою та назвати мету візиту

У дозвільних центрах 
скоротилися черги
Організаційні питання з надання адмінпослуг обіцяють вдосконалити

У трьох з десяти столичних центрах на�

дання адміністративних послуг учора з

незапланованим візитом побували пред�

ставники Департаменту промисловості й

розвитку підприємництва. В жодному з

них скупчення великої кількості людей

посадовці та журналісти не помітили, хо�

ча деякі громадяни все ж поскаржилися

на тривале очікування. “Якщо порівню�

вати з минулим роком, то зараз тут все

стало набагато простіше. Краще приїзди�

ти до Центру зранку, щоб зайняти елек�

тронну чергу. Сьогодні я потрапила в за�

тор на дорозі, тому переді мною вже є 115

осіб”,— розповіла “Хрещатику” киянка

Алла в Шевченківському районному

центрі надання адмінпослуг.

Зазначимо, що саме Шевченківський,

Печерський та Голосіївський райони

найбільш завантажені у плані надання

адмінпослуг. Лише у Шевченківському

реєструється 5 % від загальної кількості

підприємців всієї України.

За словами Людмили Денисюк, влада

й надалі вдосконалюватиме роботу ство�

реної системи надання адмінпослуг у

Києві. “Давайте говорити відверто — те,

що було ще два роки тому, і те, що є на

сьогодні — це зовсім різні картини. Сьо�

годні існують певні нюанси. Це, як ми

побачили, і організаційні моменти, ще

не цілком достатнє матеріально�технічне

забезпечення, бракує кадрів. Ми ці пи�

тання вирішуємо. Більш серйозна проб�

лема — недосконале законодавство, тому

міська влада звертатиметься до цен�

тральних державних органів з ініціатива�

ми та пропозиціями — як оптимізувати

роботу в сфері регуляторної політики”,—

прокоментувала посадовець.

Самі працівники дозвільних центрів

кажуть, що затягування часу й непорозу�

міння часто виникають через те, що лю�

ди не читають графіків роботи, які сто�

суються різних видів послуг. Такий випа�

док стався у Голосіївському районі: лю�

дина від самого ранку стоїть у черзі, аби

отримати виписку, в той час як у графіку

зазначено, що “швидкі послуги” опера�

тивно надаються з 14�ї до 17�ї години.

Крім того, кияни не використовують

альтернативних методів подання доку�

ментів і реєстрації в черзі, які пропонує

реформована система надання адмін�

послуг. Мова йде про те, що деякі доку�

менти можна надіслати до центрів по�

штою, а записатися на при�

йом “онлайн”. За словами самих під�

приємців, тут спрацьовує ментальний

бар’єр, який зникне з часом.

Необізнаність громадян стає приводом

до того, що на ринку з’являються компа�

нії�посередники, які пропонують

“пришвидшити” оформлення докумен�

тів за окрему плату. Візитівку з такою ін�

формацією вручили навіть самій Людми�

лі Денисюк. “Необхідно посилити ін�

формативно�консультативну роботу та

організувати процес настільки ефектив�

но, щоби потреба у посередниках відпала

сама по собі”, — зазначила керівник де�

партаменту.

Відвідувачі центрів, з якими особис�

то поспілкувалася пані Денисюк, за�

пропонували диференціювати послуги

за тривалістю їх надання. Тобто розді�

лити черги за “часовим” принципом,

щоб людина, котрій достатньо здати

документ за 5 хвилин, не перебувала в

очікуванні три години, пропускаючи

тих, хто займатиме кабінет на 30�40

хвилин. Це, звісно, організаційні мо�

менти, які потрібно доопрацювати.

У Печерському центрі надання адмі�

ністративних послуг підтвердилась проб�

лема з невеликим для відвідувачів примі�

щенням. Вирішити її нещодавно доручив

голова КМДА Олександр Попов.

Нагадаємо, що в київській мережі до�

звільних центрів працює більше сотні

реєстраторів. Загалом у столиці надає�

ться 70 адміністративних послуг район�

ного та 119 міського рівня. Крім того,

мешканці можуть скористатися серві�

сом “швидких послуг”. За минулий рік

системою опрацьовано понад 800 тисяч

звернень, за два місяці цього року —

більше 100 тисяч. У мерії очікують за

підсумками 2013 року позитивної дина�

міки з надання адмінпослуг у Києві

В трьох найбільших столичних центрах з надання адмінпосл чер и помітно с оротилися

Головне завдання — підвищення
добробуту українців 
На дор чення лави держави ряд розробив
про рам а тивізації е ономічно о розвит
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Вибрати якісні продукти киянам
стане простіше 
Участь он рсі "Столичний стандарт я ості" дає
виробни ам нові можливості
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"Мобільна" конкуренція 
Все більше раїнців мають своєм розпорядженні
по 2-3 SIM- арт и
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Київ перетвориться на місто троянд
Я повідомив перший заст пни олови КМДА Оле -

сандр Маз рча , цієї весни в Києві висадять 500 тисяч
троянд. Уже розроблені схеми висадження вітів. На-
разі районні підприємства з тримання зелених наса-
джень вед ть під отовчі роботи. “А цію “Кожном и-
янин по троянді”, я започат вав Оле сандр Попов,
б де втілено в ожном з десяти районів. Столичні зе-
ленб дівці разом із ромадсь істю вже цієї весни виса-
дять 500 тисяч троянд, та ою ж іль істю план ємо
при расити Київ і восени. У зад мах місь ої влади —
впродовж іль ох ро ів поповнити місто 3-ма мільйо-
нами троянд””,— зазначив пан Маз рча . Навесні ві-
ти при расять Одесь площ , Столичне шосе, с вер
імені Кошиця, Дніпровсь набережн , Броварсь ий
проспе т, в лицю Братиславсь , б львар Праці, Р са-
нівсь набережн , пар "Оболонь", в лицю Бо атир-
сь , К ренівсь ий пар , Контра тов площ , Наддніп-
рянсь е шосе, б львар Лесі У раїн и, Інтернаціональ-
ний пар , б львар Вернадсь о о, пар Юність, а та ож
територію Центрально о залізнично о во зал , Львів-
сь площ та проспе т Перемо и

Дарниця стане локомотивом 
“електронної” медицини
Впровадження та званої “е-медицини” в Києві поч-

н ть з Дарниць о о район . В найближчом майб т-
ньом т т план ють оснастити омп’ютерами всі ме-
дичні станови і зап стити в дію еле тронн реєстра-
цію хворих. Це дозволить запис ватися на прийом до
лі аря через Інтернет, а та ож ефе тивніше ви орис-
тов вати не тіль и час пацієнтів, але й меди ів. “Еле -
тронна медицина — це фа тично переведення всієї
медичної до ментації і всіх медичних посл з паперо-
вої в еле тронн форм . В я ості е спериментально о
район нас обрана Дарниця, там і первинна, і вто-
ринна допомо а, тобто стаціонарна, б де забезпечена
омп’ютерами та дост пом до Інтернет ”,— зазначив
радни олови КМДА з реалізації Страте ії розвит
Києва до 2025 ро , оординатор ініціативи “Здоровий
иянин” Дмитро Т рча . За йо о словами, найближчим
часом влада план є випроб вати і можливість онлайн-
онс льтацій з лі арями, я і б д ть проводитися за до-
помо ою веб- амер

“Київенерго” інвестує 270 
мільйонів на модернізацію ТЕЦ#5
Щоб підвищити надійність енер опостачання сто-

лиці, ПАТ “Київенер о” розпочало реалізацію прое т
зі встановлення омпле тно о розподільчо о еле а-
зово о пристрою 330 В (КРПЕ-330) на столичній
ТЕЦ-5. С часний КРПЕ-330 замінить а ре ат, я ий
працює вже понад 40 ро ів та вичерпав свій термін
е спл атації. Водночас з о ляд на щорічне зростан-
ня споживання еле троенер ії вини ла потреба
збільшенні проп с ної спроможності страте ічно о
для столиці енер ов зла ТЕЦ-5. Прое т реалізов ва-
тиметься поетапно продовж 2013-2014 ро ів. У по-
точном році на проведення монтажних робіт та за -
півлю еле тротехнічно о стат вання план ється
спрям вати близь о 100 млн рн. За алом на прое т
витратять понад 270 млн рн

Городянам покажуть, якою була 
столиця сто років тому
В М зеї історії міста Києва (4 березня) відб деть-

ся від риття вистав и “1913 одъ. Изъ Кіевс ой жиз-
ни”. Презент ватиме иївсь старовин М зей Ше-
реметьєвих. Меш анці та ості столиці матим ть
можливість ознайомитися з е спонатами, я і пере-
дають атмосфер Києва інця ХІХ — почат ХХ сто-
літь. До ва и відвід вачів: фото арт и иян, др о-
вані видання, одя містян, м ндири чиновни ів різних
ласів,— се це допоможе раще відч ти та зроз мі-
ти то очасне життя, пере он ють ор анізатори. Крім
то о, ості м зею змож ть побачити інтер’єри примі-
щень, ербовий пос д із дворянсь их сервізів, поса-
довий зна Київсь о о місь о о олови Дья ова, фо-
то арт и, зроблені під час відвід вання царсь ою ро-
диною Києва, та ба ато іншо о. Вистав а триватиме
до 20 березня

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Робоча р па с ладі деп татів, пред-
ставни ів иївсь ої влади та ромадсь их
ор анізацій завершила розроб спроще-
ної системи дост п ромадсь ості до
адмінб дівлі, де розміщені підрозділи
КМДА та Київради. І вже від завтра ця
система б де введена дію.

Як розповів “Хрещатику” керівник робочої групи —

голова постійної комісії Київради з питань правопоряд�

ку, регламенту та депутатської етики Віталій Павлик, як

і домовлялися з громадськістю, роботу з розробки нових

правил доступу завершили вчасно. Правила викладені в

такій формі, що вони влаштовують усіх. “До спільної

згоди ми дійшли в 95 % питань. Звичайно, були й такі

позиції, що викликали чимало дискусій, але ми шляхом

демократичного голосування більшістю голосів прий�

няли відповідні зміни до порядку доступу”,— зазначив

пан Павлик.

Тож, уже з 1 березня потрапити до будівлі Київради

для мешканців столиці стане значно простіше. Зокре�

ма для входу в приміщення особі потрібно пред’явити

паспорт з київською пропискою (в тому числі й з тим�

часовою) та пройти через технічні засоби контролю.

Після цього представники служби охорони або інші

уповноважені особи заносять дані людини в базу облі�

ку відвідувачів й видають тимчасову перепустку, яку

необхідно повернути перед виходом із будівлі. Заува�

жимо, обов’язкова умова для відвідувачів — назвати

мету візиту.

“Допуск до приміщень у робочі дні розпочинається з

9.00 та завершується за годину до кінця робочого дня.

Залишити ж будівлю Київради відвідувачі мають за 15

хвилин до завершення робочого дня”,— пояснив Віта�

лій Павлик.

Відповідно до нових правил, до КМДА не допускаю�

ться громадяни у стані алкогольного або наркотичного

сп’яніння, з тваринами (крім собак�поводирів), з легко�

займистими та небезпечними речовинами, колюче�рі�

жучими предметами, з прихованим обличчям, якщо це

заважає ідентифікувати особу. А також люди з плаката�

ми та транспарантами із протизаконними гаслами та за�

кликами.

В адмінбудівлі кияни мають поводитись чемно й

фізично не перешкоджати роботі працівників Київра�

ди та КМДА. Додамо, злісним порушникам правил

спочатку робитимуть попередження, а в разі повтор�

ного порушення охорона попросить людину покину�

ти приміщення.

Зауважимо, в разі відмови в доступі громадянин може

подати скаргу Київському міському голові, заступнику

міського голови — секретарю Київради або керуючому

справами секретаріату Київради, рішення відносно якої

мають прийняти протягом десяти днів. Участь заявника

при розгляді скарги обов’язкова.

“Ми виконали всі прохання та вимоги, які перед на�

ми ставили, й відтепер почнемо більш злагоджено пра�

цювати з громадськістю”,— зазначив керівник робочої

групи. 

На наступному засіданні робоча група розгляне пи�

тання безпосередньої участі громадськості в засіданнях

Київради. Поки ж доступ громадськості на сесію міськ�

ради здійснюватиметься методом жеребкування

ПЕРЕЛІК ДОРІГ СТОЛИЦІ,

НА ЯКИХ ВИКОНАЮТЬ

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ
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МІСТУ ПОВЕРНУТЬ 

29 ГЕКТАРІВ 

ЗЕМЛІ У ПУЩІ6ВОДИЦІ
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100 МІЛЬЙОНІВ

ГРИВЕНЬ СПРЯМУЮТЬ 

НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ЖКГ
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ПРОКУРАТУРА З’ЯСУЄ, 

ЯК ПЕРЕВІРЯЮТЬ

КИЇВСЬКІ РЕСТОРАНИ 
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Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Дире тор Департамент промисловості й розвит підприєм-
ництва КМДА Людмила Денисю чора відвідала три найбільш
завантажені районні дозвільні центри надання адмінпосл :
Шевчен івсь ий, Печерсь ий та Голосіївсь ий. Можна онстат -
вати, що чер и т т с оротилися, надання посл стало опера-
тивнішим, а над с ненням ор анізаційних недолі ів ерівни и
за ладів ще мають попрацювати.
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Транспортна розв'язка на Поштовій обійдеться 
у 300 мільйонів
З ідно з Про рамою соціально-е ономічно о розвит Києва на 2013

рі , 949 млн рн б д ть спрямовані на розвито транспортної інфра-
стр т ри столиці. За альний обся аси н вань із місь о о бюджет на
об’є ти Про рами с ладає 1 514,5 млн рн. За словами заст пни а о-
лови КМДА Р слана Крамарен а, по 300 млн рн б де спрямовано на
б дівництво транспортної розв’яз и на Поштовій площі та станції "Те-
рем и" К ренівсь о-Червоноармійсь ої лінії метрополітен , 150 млн
рн — на б дівництво Подільсь о о мостово о переход , 56,6 млн
рн — на ре онстр цію в л. Василь івсь ої. Крім то о, він повідомив,
що 25 млн рн за ладено на ре онстр цію ес алаторних омпле сів
метрополітені. Та ож передбачені додат ові ошти на встановлення
світлофорів, облашт вання велосипедних доріжо та пішохідних міст-
ів над трасою швид існо о трамвая на Троєщині

Технічний парк "Київзеленбуду" 
значно оновлять
Цьо о ро підприємство план є за пити спеціалізовані машини,

що дозволить не тіль и дос оналити виробничий процес, а й с ттєво
поле шить робот зеленб дівців. Про це повідомив ендире тор КО
"Київзеленб д" Михайло Царен о. За йо о словами, для механізації
робіт в зеленом осподарстві план ється за пити 12 одиниць ба а-
тоф н ціональної мало абаритної техні и, 11 дереводробильних а ре-
атів для перероб и іло та відходів деревини на щеп , 2 с часні сі-
вал и для влашт вання азонів, 3 пожежні цистерни для столичних лі-
сопар ових осподарств. Крім то о, впродовж ро б д ть придбані
с часні тра тори, азоно осар и, фрези для оброб и ґр нт . На реалі-
зацію цих планів "Київзеленб д " в місь ом бюджеті передбачено 10
млн рн. На адаємо, торі на потреби зеленб дівців б ло за плено 10
сні овід идачів

Хокейний клуб зобов’яжуть повернути 29 га
землі у Пущі$Водиці
Про рат ра Оболонсь о о район заявила позов до с д та вима-
ає зобов’язати ТОВ "Хо ейний л б "Со іл Київ" поверн ти майже
29 а землі в П щі-Водиці. Я повідомили "Хрещати " в прес-сл ж-
бі Оболонсь ої про рат ри, Київрада напри інці 2007 ро лала з
ТОВ "Хо ейний л б "Со іл Київ" до овір оренди майже 29 а землі
вартістю понад 40 млн рн по в л. Місь ій П ща-Водиць ом ліс-
ництві для б дівництва спортивно-оздоровчо о омпле с з льодо-
вим стадіоном і адмінб дівлею. Про рорсь ою перевір ою встанов-
лено, що спор дження об'є та й досі не розпочато та з червня 2012
ро хо ейний л б не сплач є орендн плат . З ідно з інформацією
ДПІ в Оболонсь ом районі, розмір бор за оренд землі с ладає
майже мільйон ривень. У позові про рат ра вима ає припинити
право орендаря орист вання земельною ділян ою та поверн ти її
до ом нальної власності міста

На дорогах столиці тривають ремонтні роботи
Київсь а ДАІ на ад є водіям, що в місті тривають роботи з віднов-

лення дорожньо о по риття найбільш проблемних місцях. Дорожні
ор анізації проводять аварійно-ям овий ремонт з ідно зі щоденним
планом КК "Київавтодор". Наст пні ремонтні роботи відб д ться за та-
ими адресами: Голосіївсь ий район: просп. 40-річчя Жовтня, просп.
На и, в л. Родимцева, в л. Василь івсь а; Дарниць ий: в л. Рев ць-
о о (від в л. Олійни а до просп. Бажана), в л. Дніпровсь а набереж-
на (від просп. Бажана до Княжо о Затон ), в л. Леніна, транспортна
розв’яз а "Хар івсь а"; Деснянсь ий: в л. Драйзера (від в л. Лавр хі-
на до в л. Бальза а), в л. Рад нсь а (від в л. Ліс івсь ої до в л. Мило-
славсь ої), просп. Мая овсь о о (від в л. Милославсь ої до в л. Саб -
рова), в л. Рад нсь а (від в л. Лис івсь ої до в л. Милославсь ої);
Дніпровсь ий: в л. Ент зіастів, в л. Темпере, в л. Червонот аць а,
в л. К рнатовсь о о, в л. Празь а, в л. Запорожця; Оболонсь ий:
в л. Мате Зал и; Печерсь ий: в л. Мос овсь а, в л. Звіринець а,
в л. Соловцова, б льв. Др жби Народів, в л. Старонаводниць а,
в л. Б слівсь а, в л. Вільшансь а, в л. Цари а, в л. Чесь а (від б льв.
Др жби Народів до в л. Івана К дрі); Подільсь ий: просп. Правди —
в л. Гон адзе; Святошинсь ий: Кільцева доро а, в л. Місь а, в л. Т -
полєва, просп. Палладіна; Солом’янсь ий: просп. Повітрофлотсь ий
(від пл. Севастопольсь ої до Солом’янсь ої площі), в л. Гетьмана (від
в л. Виборзь ої до просп. Перемо и);Шевчен івсь ий: в л. Ю. Коцю-
бинсь о о, в л. Павлівсь а, в л. Ба ов тівсь а, в л. Де тярівсь а,
в л. Рейтарсь а, з’їзд з Ш лявсь о о шляхопровод на просп. Перемо-
и. Крім то о, відновлять по риття на мост Патона та на шляхопрово-
дах по в лицях Драйзера, Цвєтаєвої, Саб рова, Л овій та Полярній

У Києві покажуть колекцію волинських ікон
Сьо одні о 16.00 в Національном заповідни "Софія Київсь а" в

Б дин Митрополита відб деться презентація ни и "М зей волин-
сь ої і они". Кни а-альбом репрезент є твори волинсь о о і онопи-
с , релі ійно о живопис західноєвропейсь ої традиції, цер овно о
різьблення та с льпт ри XVI — почат XIX ст. з оле ції М зею во-
линсь ої і они, що в Л ць . Особлив цінність має пам’ят а візантій-
сь о о мистецтва ХІ ст.— Холмсь а і она Бо ородиці, шанована
християнсь ом світі я ч дотворна. Неймовірно о значення пред-
ставленій оле ції надає те, що переважна більшість її пам'ято б ли
невідомими. В заході візьм ть часть представни и творчої, на ової
еліти У раїни

Стартує дитячий конкурс "Обери чисте 
майбутнє"
КП "Київ ом нсервіс" запрош є столичних ш олярів до часті місь-
ом он рсі дитячої та юнаць ої творчості "Обери чисте майб тнє",
я ий триватиме до 10 вітня. Серед номінацій: малюно , с венір "Др -
е життя відходам", е о-с м а (альтернатива одноразовій тарі та па-
овці), інформаційний пла ат (пла ат-за ли ), а та ож літерат рний
твір "Е оло ічна аз а". За важимо, що ожен он рсант має право
брати часть лише своїй ві овій ате орії та представити не більше
3-х робіт. Творчі напрацювання на он рс подаються не пізніше
10 вітня разом з оформленою заяв ою, йо о мови розміщені на сай-
ті КП "Київ ом нсервіс" розділі "Дитяча сторін а": http://kks.kiev.
ua/for_kid
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Головне завдання — 
підвищення добробуту українців
На доручення глави держави уряд розробив програму активізації
економічного розвитку
Євгенія ПІДКАМІННА
"Хрещатик"

Головне завдання ряд —
забезпечити ф н ціон ван-
ня ново о е ономічно о
механізм , я ий повинен
продовжити реформи в
раїні, впевнений Прези-
дент У раїни Ві тор Ян о-
вич. Вчора цей механізм
представили на об оворен-
ня ромадсь ості. В свою
чер лава держави по-
обіцяв жорст о онтролю-
вати всі нормативні а ти
на відповідність цілям
хвалених базових за онів
та реформ.

В Україні зламано застарілі схеми

роботи економіки, а реформи набу�

ли незворотного характеру, запевняє

Віктор Янукович. "Утім, наразі пе�

ред нами найскладніше завдання, як

кажуть, "навчити працювати" новий

механізм, навчити суспільство пов�

ною мірою використовувати його

потенціал. Це — завдання, яке пос�

тає перед оновленим складом уря�

ду",— зазначив Президент під час

розширеного засідання Кабміну.

Саме на виконання доручень гла�

ви держави уряд розробив Програму

активізації економічного розвитку

на 2013—2014 роки, яку було вине�

сено на широке обговорення. Згідно

з документом, головним завданням

на два найближчі роки є здійснення

структурної перебудови національ�

ної економіки та подолання техно�

логічної відсталості країни.

"Програма має пропонувати не

"накачування" грошима тієї чи іншої

галузі, а нові, нестандартні рішення,

спрямовані на продовження систем�

них реформ. Також важливо, аби ко�

жен урядовець пам’ятав, що головне

завдання перетворень — підвищен�

ня добробуту українців. Наша ме�

та — не поліпшення статистики, а

реальне покращення життя грома�

дян України",— запевнив Віктор

Янукович.

Тому Президент жорстко контро�

люватиме дії чиновників: "Попере�

джаю: я жорстко контролюватиму,

чи відповідають урядові та відомчі

нормативні акти цілям ухвалених ба�

зових законів, духу реформ. Будь�які

спроби вихолостити зміни, уникну�

ти відповідальності, а тим більше —

зберегти корупційні лазівки — бу�

дуть жорстко каратися, в тому числі

відповідними кадровими рішення�

ми",— зауважив глава держави.

Основні засади згаданого доку�

мента представив прем’єр�міністр

України Микола Азаров. "Головним

завданням політики уряду є здійс�

нення структурної перебудови на�

ціональної економіки. По суті, наша

програма — це технологічна карта

виконання Національного плану

дій, ініційованого Президентом

України. Лише на цій основі можна

забезпечити стале економічне зрос�

тання, надати перспективу розвитку

існуючим підприємствам і надійні

можливості для створення нових ви�

робництв, досягти відчутних змін у

якості життя для кожного громадя�

нина України — у сфері освіти, охо�

рони здоров’я, соціального захис�

ту",— зазначив прем’єр�міністр.

Програма активізації економічно�

го зростання заснована на концен�

трації ресурсів та перетворень насам�

перед на тих напрямках, які дадуть

найбільшу віддачу: зменшення ім�

портозалежності, формування на

внутрішньому ринку додаткового

попиту, особливо на вітчизняні това�

ри традиційного експорту, в тому

числі через підвищення конкуренто�

спроможності вітчизняної продукції.

Працюватимуть і над зниженням

адміністративних бар’єрів для роз�

витку підприємництва. Зокрема но�

вим інструментом реалізації інвес�

тиційної політики стане створення

Банку розвитку як банку першого

рівня. Як роз’яснив Микола Азаров,

зазначена установа буде забезпечу�

вати фінансовими ресурсами комер�

ційні банки, які в свою чергу видава�

тимуть довгострокові кредити на ви�

конання проектів модернізації ви�

робництва у реальному секторі еко�

номіки.

Акцент у програмі також зроблено

на активізації наукових та науково�

технічних розробок, а також вико�

ристанні механізму впровадження

виробничих інновацій. Так, пла�

нується застосовувати широкий

спектр механізмів державного спри�

яння — від підтримки підприємств�

виробників на умовах кредитування

до запровадження державного за�

мовлення продукції.

За словами Миколи Азарова, фі�

нансовий ресурс, який може бути

задіяний для реалізації програми, є

безпрецедентним у сучасній україн�

ській історії. Так, сумарна оцінка

програми складає приблизно 380

млрд грн. Серед джерел її фінансу�

вання глава уряду зазначив держав�

ний та місцеві бюджети, кошти між�

народних фінансових організацій,

новий механізм державних гарантій,

який запроваджено з цього року, та

приватні інвестиції й власні кошти

підприємств.

В уряді сподіваються, що вико�

нання програми дасть змогу надолу�

жити втрачені під час кризи обсяги

виробництва продукції та послуг і

завершити період посткризового

відновлення економіки України. В

тому числі — реалізація програми

дозволить наростити обсяги вироб�

ництва експорто�орієнтованої про�

дукції приблизно на 3 млрд дол.

США у поточному році і значно

збільшити — в 2014�му

Вибрати якісні продукти 
киянам стане простіше
Участь у конкурсі "Столичний стандарт якості" дає виробникам 
нові можливості
Дана ТАРАСОВА
"Хрещатик"

Столичні виробни и, я і
вип с ають я існ прод -
цію, матим ть відч тн пе-
рева в ма азинах. Влада
пропон є створити для них
о ремі полиці, що дасть
змо споживачам ле о
зорієнт ватися, я ий товар
є най ращим.

З пропозицією створити в магази�

нах окремі полиці для київських ви�

робників, які перемогли у конкурсі

"Столичний стандарт якості", висту�

пив голова КМДА Олександр По�

пов. "Цей знак якості допомагає спо�

живачеві зорієнтуватися у різнома�

нітті товарів і виробів та надати пере�

вагу продукту високого ґатунку за

оптимальною ціною",— сказав він.

Крім того, додав Олександр Попов,

виробникам�переможцям "Столич�

ного стандарту якості" за рівних умов

з іншими учасниками тендерних за�

купівель за рахунок бюджетних кош�

тів міста приділяється першочергова

увага.

Голова КМДА зазначив, що всі ви�

робники проходять надзвичайно сер�

йозну перевірку щодо якості продук�

ції. "Саме тому, на мою думку, вони

заслуговують на те, щоб мати окреме

місце серед інших товарів. Крім того,

це буде зручно й покупцям, яким не

доведеться витрачати зайвий час біля

полиць у пошуках якісної продук�

ції",— впевнений Олександр Попов.

Нагадаємо, що окремі полиці в

київських магазинах мають створи�

ти і для соціальних сортів хліба. Про

це київська влада домовилась з ПАТ

"Київхліб" на початку лютого.

Як відомо, конкурс "Столичний

стандарт якості" започаткований в

минулому році в рамках програми

"Київська якість" з метою визначення

найбільш сумлінних міських вироб�

ників товарів, а також для стимулю�

вання господарюючих суб’єктів Ки�

єва постійно працювати над підви�

щенням основних показників конку�

рентоспроможності продукції: висо�

кою якістю та доступною ціною. Ор�

ганізатором конкурсу є КМДА спіль�

но з Київською торгово�промисло�

вою палатою і Радою директорів під�

приємств, установ та організацій.

Наразі сертифікат якості за свою

продукцію отримало 21 столичне

підприємство. Серед них: ПП

"ТВІН", яке спеціалізується на ви�

робництві ковбасної продукції; ПП

"Ніка 1", що визнано найкращим ви�

робником солодощів; фірми "Лакті�

кум" та "Фавор" завоювали прихиль�

ність суддів якісною кисломолочною

продукцією. Науково�технологічний

центр "Вербена" став дипломантом

завдяки розробці дезінфекційного

засобу. Відзначено успішну діяль�

ність київської компанії "Рапід", яка

вже понад 50 років є лідером в сфері

міжнародних автомобільних переве�

зень, ПП "Торгпродсервіс" — за якіс�

не виробництво фасованих харчових

продуктів, за виготовлення мобіль�

них кабін для проведення перегово�

рів нагороджено ТОВ "Каліпсо", а ор�

топедичний науково�виробничий

реабілітаційний центр "Ортес" — за

випуск протезів молочної залози.

Серед минулорічних переможців

конкурсу "Столичний стандарт

якості" — ДАХК "Артем", ВАТ "Ком�

бінат Будіндустрії", ВАТ "Завод ЗБК

ім. С. Ковальської", ПАТ "Київ�

млин", ДПВО "Київприлад", ПАТ

"Макаронна фабрика" та інші

Цифра дня

38 887 200 000 
доларів США становив оборот зовнішньої торгівлі товарами в столиці
у січні–грудні 2012 року 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві

"Столичний стандарт якості" допоможе споживачеві
зорієнтуватися у різноманітті товарів і виробів 
та надати перевагу продукту високого ґатунку 

за оптимальною ціною

Я існа прод ція від иївсь их виробни ів займе о реме місце на полицях столичних ма азинів
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Головним завданням
політики уряду є

здійснення структурної
перебудови національної

економіки

За словами Президента У раїни Ві тора Ян овича, е ономічні реформи
державі наб ли незворотно о хара тер



Ділові новини

Доходи загального фонду
Надходження до загального фон�

ду бюджету м. Києва за 2012 рік

склали 9 694 131,2 тис.  грн, що ста�

новить 89,6 % до уточненого плану

та на 12,8 % (+1 102 379,9 тис. грн)

більше рівня 2011 року.

Крім того, надійшло дотації та

субвенцій з державного бюджету 

5 224 503,5 тис. гривень.

Основним джерелом наповнен�

ня доходної частини загального

фонду бюджету міста Києва у 2012

році залишався податок на доходи

фізичних осіб. Питома вага в дохо�

дах загального фонду бюджету

міста Києва податку на доходи фі�

зичних осіб становить більше

72,5%.

У 2012 році надходження цього

податку становлять 7 026 415,2 тис.

грн, що складає 97,0 % до річного

плану та на 860 638,5 тис.  грн, або

на 14,0 % більше за показник 2011

року.

Традиційно в доходах загального

фонду бюджету міста Києва плата за

землю посідає друге місце за обся�

гом надходжень, або 22,2 %. За 2012

рік надходження плати за землю

складають 2 152 334,2 тис.  грн, або

72,1 % до річного плану, що більше

на 12, 4% відповідного періоду 2011

року, або на 237 030,0 тис.  гривень.

Обсяг надходжень доходів, що вра�

ховується при визначенні міжбю�

джетних трансфертів складає 

7 214 187,7 тис.  гривень. До розрахун�

кових показників Міністерства фі�

нансів України це становить 96,9 %.

Виконання доходів, що не врахо�

вуються при визначенні міжбю�

джетних трансфертів до розрахун�

кових показників Міністерства фі�

нансів України становить 73,6 %

(при плані 3 371 299,4 тис.  грн, фак�

тично надійшло 2 479 943,6 тис. гри�

вень).

Доходи спеціального фонду
За 2012 рік до спеціального фон�

ду бюджету м. Києва надійшло 

2 695 727,5 тис.  грн, що становить

113,2 % до річного уточненого пла�

ну та на 17,8 % або на 408 134,2 тис.

грн більше, ніж в аналогічному пе�

ріоді 2011 року.

Крім того, надійшло субвенцій з

державного бюджету в обсязі 

3 513 695,0 тис. гривень.

Видатки
Уточнений план видатків стано�

вить 26 131 720,2 тис. грн, в тому

числі загального фонду бюджету 

м. Києва становить 17 787 476,7 тис.

грн, спеціального фонду — 

8 344 243,5 тис. гривень.

За звітний період використано 

23 692 917,9  тис. грн або 90,7 %

уточнених річних планових призна�

чень, в тому числі загального фонду

бюджету м. Києва — 16 472 050,3

тис. грн, або 92,6 % до плану, спеці�

ального фонду бюджету — 

7 220 867,6 тис. гривень.

Розрахунки з Державним 
бюджетом України

В бюджеті м. Києва на 2012 рік за�

тверджена сума коштів, що пере�

дається з бюджету міста Києва до

Державного бюджету України ста�

новить 2 301,8 тис. грн. За 2012 рік

до Державного бюджету України

фактично перераховано 2 231,2 тис.

грн, що становить 96,9 % до затвер�

дженого річного плану.

Детальну інформацію про вико�
нання бюджету міста Києва за 2012
рік можна переглянути на web�сто�
рінці Департаменту фінансів вико�
навчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адмі�
ністрації) web�порталу Київської
міської влади (kievcity. gov. ua)
h t t p : / / k i e v c i t y . g o v. u a / p r o �
kyiv/bjudzhet/2189/

Закінчення на 4	й стор.

Понад 100 мільйонів гривень спрямують на модернізацію
столичного ЖКГ
За альний обся аси н вань зі столично о бюджет на об’є ти Про-
рами соціально-е ономічно о розвит столиці с ладає 1 514,5 млн
рн. Про це повідомив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. За
йо о словами, зважаючи на значний ст пінь зношеності інженерних
мереж та висо аварійність о ремих діляно , Про рамі на 2013 рі
передбачені аси н вання з місь о о бюджет на лі відацію наслід ів
5-ти аварій на об’є тах аналізаційно о осподарства в обсязі 8,2 млн
рн та на завершення б дівництва аналізаційних оле торів — 10 млн
рн. На ремонт та ре онстр цію водопровідних мереж передбачено
6,4 млн рн. “У сфері ЖКГ є де іль а пріоритетів. По-перше, це Борт-
ниць а станція аерації. На її території ре онстр юється де іль а об’є -
тів, на я і виділено 19,1 млн рн. Одночасно ми б демо працювати над
виділенням оштів з держбюджет , адже ре онстр ція БСА — це д -
же масштабний прое т. І він важливий не тіль и для Києва, а й для ін-
ших міст, що розташовані нижче за течією Дніпра. Др им із пріори-
тетів фінанс вання є енер озбереження. Ми за лали ошти на осна-
щення житлових б дин ів теплолічильни ами, ре онстр цію оте-
лень, на продовження про рами термосанації б дівель бюджетної
сфери. За алом ця с ма с ладає більше 28,5 млн рн. Крім то о, 8 млн
рн передбачено на ремонт ліфтів”,— зазначив Р слан Крамарен о

Прокуратура з’ясує, як контролюючі органи перевіряють 
київські ресторани

Про рат ра Києва перевірить столичні правління Держ ірпромна -
ляд та Держтехно енбезпе и з питань ви онання наданих онтроль-
них повноважень щодо безпе и людей в місь их за ладах ромад-
сь о о харч вання, про що “Хрещати ” повідомили відділі зв’яз ів зі
ЗМІ столичної про рат ри. Під час перевір и б де з’ясовано повнот
здійснення держ онтролю за створенням безпечних і неш ідливих
мов праці та відпочин , ви онання протипожежних заходів власни-
ами иївсь их їдалень, афе, барів, ресторанів під час надання посл
ромадсь о о харч вання. Я відомо, 17 люто о столичном ресто-
рані “Апрель” в середмісті виб хн в азовий балон, що знаходився в
хні. Через це постраждало 11 людей. За фа том тра едії столична

міліція від рила римінальне провадження за ч. 1 ст. 271 КК У раїни
“Пор шення вимо за онодавства про охорон праці”. Триває слід-
ство

ЄС має намір виділити Україні 610 млн євро 
макрофінансової допомоги

Європейсь ий Союз має намір виділити У раїні 610 млн євро ма -
рофінансової допомо и. Про це повідомив міністр енер ети и й в -
ільної промисловості Ед ард Ставиць ий в ході XVI саміт У раїна-
ЄС в Брюсселі. Водночас міністр не точнив подробиць мов відпо-
відно о меморанд м про взаємороз міння між У раїною я пози-
чальни ом і ЄС я редитором та редитної оди між У раїною та ЄС
я редитором, я і б ли підписані в рам ах саміт . Раніше йшлося
про те, що меморанд м передбачає надання ЄС 4-х траншів реди-
т , я і мож ть б ти виділені при ви онанні раїнсь ою стороною низ-
и ритеріїв різних сферах е ономічно о й фінансово о се торів

Держава регулюватиме ціни на ліки для діабетиків

Міністерство охорони здоров’я У раїни роз лядає можливість роз-
ширити про рам реімб рсації (част ово о відш од вання пацієнт
вартості лі арсь их препаратів) на таблетовані лі и, що застосов ють-
ся при лі ванні ц рово о діабет . Про це повідомила міністр охоро-
ни здоров’я Раїса Бо атирьова. Мин ло о ро почав діяти пілотний
прое т, що передбачає част ов омпенсацію вартості лі ів для хво-
рих на іпертонічн хвороб . В нинішньом році на продовження дії пі-
лотно о прое т з державно о ре лювання цін на лі арсь і засоби від
іпертонії держбюджетом передбачено 191 млн рн. За підс м ами
мин ло о ро в рез льтаті дії пілотно о прое т хворі на іпертонічн
хвороб стали на 12 % частіше звертатися до лі аря, попит на меди-
аменти від цієї хвороби зріс на 12-18 %. В рез льтаті омпле сних за-
ходів ре лярне лі вання розпочали 2,35 млн осіб, я их б ла вияв-
лена іпертонічна хвороба

Припинено діяльність центру з прискореного банкрутства

Та званий “центр” с ладався з двох иян: ор анізатора та р’єра,
я ий, з-поміж іншо о, отрим вав та перевозив необхідн до мента-
цію замовни ам, а та ож підбирав осіб з низь им соціальним стат -
сом, на я их реєстр вались та перереєстров вались підприємства,
що з одом визнавались бан р тами. Під час обш ів цих ромадян
б ло виявлено та вил чено 9 печато с б’є тів осподарювання, 3 лі-
ше підпис “дире торів”, омп’ютерн техні , до менти транзитних
підприємств, що ви ористов вались в злочинній схемі. Крім то о, ви-
явлені та вил чені нотаріально завірені заяви ромадян, я і надавали
право ведення фінансово- осподарсь ої діяльності від імені підпри-
ємств, що мали озна и фі тивності. Корист ючись зазначеними до -
ментами, підприємства перереєстров вались з Києва до інших ре іо-
нів У раїни, де за допомо ою сфальсифі ованих до ментів про ніби-
то наявні бор и перед онтра ентами та відс тність за місцем реєс-
трації за рішенням осподарсь их с дів визнавались бан р тами. На-
разі проводяться слідчі дії та збір додат ових матеріалів для притя -
нення винних до відповідальності, а та ож відш од вання майже 50
млн рн збит ів, завданих державі діяльністю цієї злочинної р пи

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 28 лютого 2013 року

"Мобільна" конкуренція
Все більше українців мають у своєму розпорядженні 
по 2�3 SIM�картки
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Мин ло о ро рино теле-
ом ні аційних посл в
У раїні продовжив зроста-
ти. Та , за даними аналіти-
ів iKS-Consulting, прони -
нення посл мобільно о
зв’яз на інець 2012- о
с лало 126 %. Тобто, іль-
ість SIM- арто , я ими о-
рист ються абоненти, пе-
ревищ є іль ість населен-
ня раїни. А отже, на р ах
в раїнців вже по де іль а
SIM- арто різних операто-
рів. “Хрещати ” дізнавав-
ся, я их змін слід очі ва-
ти 2013 році й чи план -
ють оператори зниж вати
тарифи.

По дві “сімки” — в одні руки
Згідно з даними Держстату, дохід

від послуг мобільного зв’язку за ми�

нулий рік склав 31,5 млрд грн. А за

інформацією аналітичної компанії

iKS�Consulting, на кінець минулого

року рівень проникнення SIM�кар�

ток становив 126 %. На думку фахів�

ців, ця цифра яскраво характеризує

той факт, що в Україні відбувається

активне користування кількома

картками одночасно. За експертни�

ми оцінками, реальний рівень про�

никнення мобільного зв’язку в 2012

році склав 85 %. Власне, ще в 2007

році за статистичними показниками

ринок перейшов стовідсотковий рі�

вень насиченості, але знову ж та�

ки — цей показник відображає тен�

денцію використання 2�3 SIM�

карток одним абонентом, а не ре�

альну кількість користувачів мобіль�

ного зв’язку в Україні.

“Воно й не дивно, адже тарифи на

дзвінки всередині мережі є тради�

ційно нижчими, ніж ціна на дзвінок

в іншу мережу,— зауважує “Хреща�

тику” провідний спеціаліст департа�

менту з корпоративних зв’язків

ПрАТ “Київстар” Ірина Лелічен�

ко.— Абоненти, використовуючи

SIM�картки різних операторів, на�

магаються таким чином заощаджу�

вати на розмовах. Ринкові частки

операторів мобільного зв’язку май�

же не змінились. Найбільшу кіль�

кість абонентів в Україні обслуговує

“Київстар” — майже 26 мільйонів на

кінець 2012 року; далі МТС із 20,4

млн і Life — 8 млн. Ці три найбільші

оператори обслуговують майже 95 %

ринку, а решта — близько 5 %”.

Пакетні пропозиції

За офіційними даними, торік

частка доходів від мобільного зв’язку

в загальній структурі телекомуніка�

ційних доходів склала 66,3 %, що

свідчить про популярність послуг га�

лузі. Україна насправді залишається

країною з одним з найнижчих показ�

ників ARPU (середній прибуток на

одного користувача. — Авт.) — в се�

редньому 40�42 грн. Але одночасно

за рахунок поширеного використан�

ня 2�3 SIM�карток багато абонентів

сплачують за послуги мобільного

зв’язку більше, ніж декларує офіцій�

на статистика. Причиною цього є

невідповідність між тарифами на

дзвінки всередині мереж та дзвінки

на номери інших операторів.

“У 2012 році оператори мобільного

зв’язку продовжили впроваджувати

“пакетну модель”, коли за щоденну

абонентську плату власнику надаєть�

ся певний обсяг нетарифікованих по�

слуг,— зазначила Ірина Леліченко.—

Сплачуючи оператору певну фіксова�

ну суму, абонент отримує одразу ве�

лику кількість хвилин, смс, Інтерне�

ту — без сплати за кожну одиницю та�

кої послуги. Тобто, надаючи абонен�

там великі обсяги нетарифікованих

послуг, оператори таким чином пі�

шли на зниження середньої вартості

обслуговування. Значною мірою такі

заходи були викликані увагою Анти�

монопольного комітету до тарифоут�

ворення на ринку мобільного зв’язку

і вимогою встановлення економічно

обґрунтованих тарифів на популярні

напрямки”.

За словами фахівців, впроваджен�

ня “пакетного” принципу виклика�

не зростанням споживання голосо�

вих послуг. За даними операторів,

“середній” абонент мобільного

зв’язку в Україні використовує що�

місяця 500 хвилин і більше, й у цьо�

му ми обійшли користувачів майже

в усіх країнах світу. Зрозуміло, що за

такого рівня використання послуг

принцип “плати за кожну хвилину”

є неефективним і нераціональним

для клієнта. Оператори від продажу

хвилин “у роздріб” все більше пере�

ходять до “гуртового” принципу

формування тарифних планів. Для

абонентів, що користуються мобіль�

ним зв’язком рідко і телефонують

мало, є тарифні плани без абонпла�

ти, без плати за з’єднання чи обо�

в’язкових поповнень. Проте й вар�

тість дзвінків у

таких тарифах

вища, ніж в

“ п а к е т н и х ”

пропозиціях.

До “гурто�

вого” тарифо�

у т в о р е н н я

вдаються опе�

ратори і при створенні пропозицій

мобільного Інтернету. Наприклад,

коли “у роздріб” вартість 1 Мб мо�

більного Інтернету коштує близько

10 грн, то за умови підключення

“пакетів” Інтернету вартість 1 Мб

зменшується в рази.

Причини зміни операторів

За даними “МТС Україна”, в се�

редньому після новорічних та різ�

двяних свят за заміною SIM�карт

звертаються на 20 % більше абонен�

тів, ніж навесні та влітку. Цікаво, що

традиційними причинами заміни

SIM�карти є втрата або крадіжка

мобільного телефону (50 % звер�

нень); механічні або побутові ушко�

дження (26 % звернень); необхід�

ність замінити SIM�карту звичайно�

го формату на micro�SIM або nano�

SIM (15 % звернень). А от до зміни,

власне, мобільного оператора, за

словами фахівців, українці вдаються

досить рідко.

У 2012 році зроблено великий

крок до впровадження послуги “змі�

ни оператора зі збереженням номе�

ра”. Регулятор ринку розробив від�

повідний проект, який у разі впрова�

дження забезпечить кожному або�

нентові “персональний номер” мо�

більного телефону, який можна ви�

користовувати при зміні оператора.

Проект наразі обговорюється рин�

ком. Однак директор департаменту

регуляторно�правового забезпечен�

ня “Київстар” Андрій Осадчук вва�

жає, що в ньому не враховано багато

питань, зокрема — як буде забезпе�

чено цю послугу для абонентів, які

обслуговуються знеособлено (без

надання персональних даних опера�

тору), що робити із залишком кош�

тів на балансі SIM�картки при пере�

ході абонента від одного оператора

до іншого, як уникнути шахрайства

та ін.

“Відсоток абонентів, які змінюють

оператора в Україні, доволі невисо�

кий, що пояснюється важливістю

для громадян їхніх номерів і відсут�

ністю послуги з їх збереження при

зміні оператора (MNP),— коментує

“Хрещатику” директор з корпора�

тивних відносин ТОВ “Астеліт” (мо�

більний оператор life:) Юрій Кур�

маз.— Крім того, цей тренд великою

мірою спричинений низькими тари�

фами на дзвінки всередині мережі —

прив’язаністю до певного оператора

через своє оточення — та достатньо

високими тарифа�

ми на дзвінки в ме�

режі інших опера�

торів. У результаті,

на відміну від бага�

тьох інших країн, в

Україні зміна опе�

ратора, як прави�

ло, пов’язана з пе�

реїздом абонента до іншого міста чи

зміною місця роботи”.

Мобільний Інтернет

На думку Ірини Леліченко, у

2013 році оператори продовжать

впроваджувати “пакетні тарифи”,

націлені на задоволення попиту

клієнтів, а також стимулюватимуть

українців переходити на нові па�

кетні пропозиції. Одночасно опе�

ратори будуть більш уважно вивча�

ти “профіль” щомісячного й що�

денного використання послуг.

Адже не всі клієнти мають потребу

у використанні великого обсягу

хвилин щодня, а от мобільний зв’я�

зок потрібен усім. Тому тарифні

плани без абонплати, плати за з’єд�

нання і обов’язкових поповнень

також збережуться і будуть пропо�

нуватися користувачам.

“За теперішніх умов єдиним ди�

намічним напрямком у галузі зали�

шається використання мобільного

Інтернету. Наприклад, у нашій ме�

режі зростання послуг із передачі

даних за 2012 рік склало 60 %, у той

час як голосових — 7 %,— пояснює

Юрій Курмаз.— Ріст використання

мобільного Інтернету — світовий

тренд, що відображає потребу або�

нентів постійно бути “онлайн” та

вирішувати багато професійних та

особистих питань через Інтернет.

Іншим важливим трендом є зрос�

тання кількості абонентів — корис�

тувачів різноманітних смартфонів.

Це підтверджує той факт, що сього�

дні мобільний телефон перетворив�

ся на багатофункціональний при�

стрій, який суттєво впливає на спо�

сіб життя сучасної людини. Так, на�

приклад, у нашій мережі зростання

кількості смартфонів за минулий рік

склало 42 %”.

Пан Курмаз також прогнозує, що

ринок і надалі зростатиме, хоч і не�

великими темпами, за рахунок по�

пулярності послуг мобільного Ін�

тернету. А справжньої динаміки

можна очікувати лише за умов впро�

вадження ефективних механізмів

регулювання, що надасть можли�

вість зменшити вплив домінуючих

операторів на ціноутворення та

впровадження нових послуг, вважає

експерт. Також до кінця року може

реалізуватися послуга збереження

номерів при зміні оператора

Інформація про виконання бюджету міста Києва за 2012 рік

Згідно з даними
Держстату, дохід від

послуг мобільного зв’язку
за минулий рік склав 31,5

млрд грн
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ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 11.35 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Тижневик
9.00 СТН. Спорт. Тижневик
9.25, 19.30 Столиця

10.15 Прогулянки містом
13.20, 5.00 Громадська

приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.25 СТН
15.10 Т/с "Таємниця

старого моста"  
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 23.20 Міська

варта
17.30, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
18.25 Якісне життя
21.25 Служба порятунку
23.25 Небосхил

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 "Доброго ранку,
Україно!"

6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 23.10, 1.10

Спорт
6.20 Рецепти здоров'я
6.25 Агроера
6.30 Сміх з доставкою

додому
7.15 Огляд преси
7.20 Гігабайт
7.25 Країна online
7.30 Гість студії
7.40 Ера бізнесу
7.45 Хочу все знати
8.15 Т/с "Чаклунка"
9.05 Підсумки тижня
9.30 Аудієнція
9.50 Без цензури

10.15 Т/с "Маруся.
Повернення"  

11.50, 20.55 Офіційна
хроніка

12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.30, 18.55, 21.25

Діловий світ
12.25 Світло
12.50 Право на захист
13.10 Темний силует
13.30 Т/с "Тіні зникають

опівдні"  
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.25 Наука
15.40 Легко бути жінкою
16.20 Т/с "Москва. Три

вокзали"
17.10 Т/с "Вічний поклик"  
18.40 Світ спорту
18.45 Агро7news
19.10 Сільрада

19.25 Творчий вечір 
Ю. Рибчинського
"Культ особи"

21.00 Підсумки дня
21.35 Вечір пам'яті 

Н. Яремчука
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.00, 1.00 "Пiдсумки"
23.20 Кіно в деталях
0.15 Від першої особи
0.40 Між рядків

11++11
6.00 ТСН
6.45 Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.10 Сніданок з 1+1
7.25 М/ф "Бернард"  
7.30 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.10 Сніданок з 1+1

10.00 Т/с "Прекрасне
століття.
Роксолана!2"  

12.00 Х/ф "Побачення" 
13.55 Не бреши мені73
15.00 Сімейні мелодрами
16.00 Просто шоу
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с "Прекрасне

століття.
Роксолана!2"  

19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Шукайте

маму"  
22.15 Гроші
23.20 ТСН
23.35 Т/с "Незабутнє"  
0.35 Х/ф "Офіціантка"  
2.30 Гроші
3.20 ТСН
3.35 Не бреши мені73
4.25 Сімейні мелодрами72
5.10 Т/с "Незабутнє"  

ІІННТТЕЕРР
5.15 Х/ф "Операція"
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Т/с "Танки грязі не

бояться"  
12.00 Новини
12.25 Т/с "Танки грязі не

бояться"
13.30 Слідство вели...
16.15 Чекай мене
18.00 Новини

18.10 Т/с "Одруження за
заповітом!2.
Повернення
Сандри"  

20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Друге дихання"
0.00 Х/ф "Спецназ міста

ангелів"  
2.00 Х/ф "Досконала

зброя"  
3.20 Подробиці
3.50 Д/ф "Кіновійни по7

радянськи"
4.35 Жадібність

ТТРРКК  УУккррааїїннаа
6.00 Т/с "Умови

контракту"  
7.00 Події
7.20 Ранок з Україною
9.20 Т/с "Слід"  

10.00 Т/с "Кордон
слідчого
Савельєва"  

12.00 Нехай говорять
13.10 Т/с "Слід"  
15.35 Щиросердне визнання
16.00 Критична точка
17.00 Події
17.20 Т/с "Слід"  
18.00 Т/с "Нерівний

шлюб"  
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Лягавий"  
21.50 Х/ф "Кинг!конг"  
1.30 Х/ф "Ім'я Рози"  
3.40 Події
4.00 Говорить Україна
4.35 Нехай говорять
5.25 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ
5.15 Т/с "Як сказав

Джим"  
5.55, 6.45 Очевидець.

Найбільш шокуюче
6.40, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Вертикальна

межа"  
11.40 Т/с "Вороніни"  
13.15, 14.30 Kids' Time
13.20 М/с "Кітпес"  
14.40, 15.45 Teen Time
14.45 Т/с "Друзі"  
15.50 Т/с "Кадетство"  
16.50 Т/с "Світлофор"  
17.55 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.40 Піран'ї
20.00 Т/с "Щоденник

лікаря Зайцевої!2"  
21.00 Т/с "Вороніни"  
22.00 Ревізор72

0.00 Репортер
0.20 Спортрепортер
0.30 Т/с "Щоденники

вампіра!2"  
1.20 Т/с "Еврика"  
2.05 Т/с "Південна

територія"  
2.50 Служба розшуку дітей
2.55 Т/с "Школа"  
3.20—5.05 Зона ночі

ІІССTTVV

5.05 Служба розшуку дітей
5.20 "Свiтанок"
6.20 Ділові факти
6.30 Т/с "Таксі"
6.55 Т/с "Леся + Рома"
7.35 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.10 Х/ф "Смерті
всупереч"

12.30 Анекдоти по7українськи
12.45 Факти. День
12.55 Х/ф "Антикілер"
16.10 Х/ф "Невідомий"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Пристрасті за

Чапаєм"
22.15 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.25 Свобода слова
1.25 Надзвичайні новини
2.20 "Про7Ziкаве.ua"
2.35 Свобода слова
4.05 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Цей дивовижний світ
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранкове еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 Ф. Герлі. Мистецтво

фотографії
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Відлюдники. Гра в

хованки
12.15 Відлуння джунглів
14.00 Планета життя
15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Цей дивовижний світ
16.50 Алло, лікарю!
17.45 Реальні історії
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 У гостях у Д. Гордона
20.00 В. Золотухін. Я трохи не

проспав Бумбараша
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс
21.35 О. Абдулов. Роман з

життям
22.40 Неймовірні подорожі

23.40 У світі тварин.
Подорожі тварин

0.55 Амурні мелодії
1.10 Х/ф "Інша жінка"  
2.30 Х/ф "Неприкрита

брехня"  
3.35 Цей дивовижний світ
4.00 У світі тварин. Подорожі

тварин
5.00 Ранкове еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ
Профілактика на каналі 

до 14.00
14.10 5 елемент
15.00—1.00 Час новин

(щогодини)
15.15 Мамина школа
16.10 Вікно в Європу
16.45 Мотор
17.15 Драйв7новини
17.25 У кабінетах
18.15 Територія закону
18.40, 3.30 Київський час
18.50, 23.40, 0.30, 3.20 Час

спорту
19.30, 20.10, 21.10, 1.10,

5.10 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час7тайм
22.15, 2.40 Податковий

щоденник
22.40, 23.20, 0.15, 2.30,

3.15 Бізнес7час
22.45 Хроніка дня
23.30, 0.25 Crime news
23.45, 0.35, 2.35, 3.25,

4.15 Огляд преси
3.40 Ранок із зіркою
4.20 Не перший погляд
4.40 Кіно з Я. Соколовою
5.00 Час новин

ННТТНН
6.00 Легенди кримінального

розшуку
6.30 Х/ф "Швидкісний

поїзд"  
8.10 Агенти впливу
9.00 Православні святі

10.55 Т/с "Павутина!6"
14.55 Т/с "Сліпий!3"
18.30 Випадковий свідок
19.00 "Свiдок"
19.30 Т/с "Літєйний"
21.45 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець"  

22.45 Т/с "C.S.I. Лас!Вегас"  
23.45 Свiдок
0.15 Х/ф "Шостий день"  
2.10 Свiдок
2.40 Т/с "Типово

англійські
вбивства"  

4.15 Свiдок
4.45 Уроки тітоньки Сови
5.00 Правда життя

ССТТББ
5.40 Чужі помилки.

Похована живцем
6.25 Все буде добре!
8.10 Неймовірна правда про

зірок
9.50 Зоряне життя. Заручниці

епізодів
10.50 Х/ф "Ой, ма!моч!

ки!"  
12.55 Майстершеф72
16.00 Все буде добре!
18.00 "Вiкна". Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.00 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Т/с "Метод Фрейда"  
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Детектор брехні73
0.00 Битва екстрасенсів
1.00 Т/с "Доктор Хаус"  
1.55 Х/ф "Час бажань"  
3.30 Краще на ТБ
3.35 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа
5.00 Новини
5.05 Добрий ранок!
9.00 Новини
9.15 Контрольна закупівля
9.50 Жити здорово!

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Час обідати!
12.55 Доброго здоров'ячка!
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.15 Дешево і сердито
16.00 Д/ф "Ірина Купченко.

Незвичайне диво"
17.00 Т/с "Нерівний

шлюб"
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.55 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Анна Кареніна"
23.25 Вечірній Ургант
0.05 Свобода і

справедливість
1.05 Нічні новини
1.20 Нехай говорять
2.20 Т/с "Нерівний шлюб"
3.05 Давай одружимося!
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА
4.00 Ранок Росії
8.05 Т/с "Пелагея і білий

бульдог"
9.00 Вісті
9.30 1000 дрібниць

10.15 Про найголовніше

11.00 Т/с "Єфросинія.
Тайгова любов"

12.00 Вісті
12.30 Вісті. Москва
12.50 Вісті. Чергова частина
13.00 Справа Х. Слідство

продовжується
13.55 Т/с "Таємниці

інституту
шляхетних дівчат"

14.50 Вісті. Спорт
15.00 Вісті
15.30 Вісті. Москва
15.50 Т/с "Принцеса і

жебрачка"
17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.30 Прямий ефір
19.20 Т/с "Бідні родичі"
21.05 Т/с "По гарячих

слідах"
22.05 Черговий по країні. 

М. Жванецький
23.00 Т/с "Пелагея і білий

бульдог"
23.50 Дівчата
0.30 Вісті +
0.50 Х/ф "Про любов"
2.15 Вісті.ru
2.30 Прямий ефір
3.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

4.00 НТВ вранці
6.10 Т/с "Повернення

Мухтара!2"
8.00 Сьогодні
8.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
9.05 Російські сенсації

10.05 Ти не повіриш!
11.00 Сьогодні
11.35 До суду
12.35 Суд присяжних
13.35 Надзвичайна подія
14.00 Сьогодні
14.30 Суд присяжних.

Остаточний вердикт
15.35 Т/с "Хранитель"
16.35 Надзвичайна подія
17.00 Сьогодні
17.30 Т/с "Прокурорська

перевірка"
18.35 Говоримо і показуємо
19.25 Т/с "Гра"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Морські

дияволи!5"
23.35 Т/с "Столиця гріха"
1.25 Т/с "Прокурорська

перевірка"
2.35 Говоримо і показуємо
3.30 Кримінальна Росія.

Сучасні хроніки

ТТЕЕТТ
6.00 Приколи на перерві
6.05 Т/с "Метод Лаврової"  
7.00 Лентяєво
7.30 М/с "Даша7слідопит"  
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Даша7слідопит"  
9.00 Т/с "Кремлівські

курсанти"  
10.00 Т/с "Всі жінки !!

відьми"  
11.00 Т/с "Та, хто говорить

з примарами"  
12.00 Т/с "Метод

Лаврової"  
13.00 "У Тета тато!"
13.40 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
14.45 "Даешь молодежь"!
15.45 Вайфайтери
16.25 Т/с "Чемпіонки"  
17.25 10 кроків до любові
18.30 Одна за всіх
19.30 Богиня шопінга
19.55 Т/с "Восьмидесяті"  
20.35 "Даешь молодежь"!
21.00 Віталька72
22.00 Велика різниця
22.25 Т/с "Восьмидесяті"  
23.00 Дурнєв + 1
23.30 Анекдоти
0.00 Т/с "Реальна кров"  
1.00 Твою маму!
1.25 Вайфайтери
1.50 Бабуни і дідуни
2.15 До світанку

КК11
6.00 Ранок на К1
7.30 М/ф
9.45 Х/ф "Відлига"

11.15 Х/ф "Лемоні Снікет.
33 нещастя"

13.10 "Пороблено в Українi"
14.25 Звана вечеря
15.25 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг7монстри
20.00 Лямур Тужур
21.00 Розсміши коміка
22.00 Х/ф "Місія:

нездійснима.
Протокол "Фантом"  

0.30 Х/ф "Щасливий
кінець"  

2.10 Нічне життя

22++22
6.00 М/ф
7.20 М/с "Трансформери.

Звіророботи"  
8.15 Ульотне відео по7

російськи
9.00 Новини 2+2
9.40 Ульотне відео по7

російськи

10.00 Т/с "Нове життя
слідчого Гурова"  

16.00 Х/ф "Армія
одинака"  

18.00 Облом.ua
19.00 Божевільне відео по7

українськи
20.10 Забійне відео
20.35 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Божевільне відео по7

українськи
23.10 Х/ф "Особа"  
1.20 Х/ф "Хмарочос"  
3.05 Х/ф "Відьма"  

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 13.30, 23.00, 3.15
М/ф

7.00, 16.30, 21.30 М/с "Оггі
і кукарачі"

7.30 М/с "Бджілка Майя в
3D"

8.00, 10.30 М/с "Дружба —
це диво"

8.30 М/с "Клуб Міккі7Мауса"
9.00 М/с "Нові пригоди Вінні7

Пуха"
9.20 М/с "Умілець Менні"
9.45 М/с "Джейк і пірати

Нетландії"
11.00 М/с "Маленьке

королівство Бена і
Холлі"

11.30 М/с "Кріт і його друзі"
11.45 М/с "Пригоди Льолека і

Болека"
12.00 М/с "Пригоди Рекса"
12.30 Марві Хаммер
13.00 Маленькі шибеники
14.45 Єралаш
15.30 Т/с "Все тип!топ,

або Життя на
борту"

16.00 Т/с "Успіху, Чарлі!"
17.00, 21.00 М/с

"Дивовижний світ
Гамбола"

17.20 М/с "Обережно,
ведмеді!"

18.00 М/с "Фінес і Ферб"
18.25 М/с "Рибологія"
18.45 М/с "Американський

дракон. Джейк Лонг"
19.10 М/с "Чорний плащ"
20.00 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу"

22.00 Знімала мама
0.00 Т/с "Пригоди

Шерлока Холмса"
2.00 М/с "Сімпсони"
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ПОНЕДІЛОК БЕРЕЗЕНЬ4

ДОВІДКА
про  виконання бюджету міста Києва на 01.01.2013 р.

тис. грн
Найменування показника Код 

бюджетної
класифікації

Річні планові
показники

з урахуванням
змін

на 01.01.2013 

Виконано на
01.01.2013

% вико*
нання 

Виконано на
01.01.2012

Відхилення
2012 до 2011

року, +/*

I . ДОХОДИ :
Податкові надходження 100000 10 450 294,0 9 408 437,9 90,0 8 253 323,3 1 155 114,6

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості

110000 7 333 746,5 7 113 375,2 97,0 6 218 447,8 894 927,4

Податок на доходи фізичних осіб 110100 7 247 013,5 7 026 415,2 97,0 6 165 776,7 860 638,5

Податок на прибуток підприємств 110200 86 733,0 86 960,0 100,3 52 671,1 34 288,9

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 130000 3 019 883,4 2 195 182,7 72,7 1 951 725,7 243 457,0

Платежі за спеціальне використання природних ресурсів
місцевого значення

130100, 130200,
130300, 130700

35 177,0 42 848,5 121,8 36 421,5 6 427,0

Плата за землю 130500 2 984 706,4 2 152 334,2 72,1 1 915 304,2 237 030,0

Місцеві податки і збори 180000 96 629,1 99 813,8 103,3 83 082,3 16 731,5

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 160100 0,0 923,4 11 873,2 �10 949,8

Збір за місця паркуваня транспортних засобів 180200 30 000,0 26 816,7 89,4 16 555,5 10 261,2

Туристичний збір 180300 10 300,0 9 713,3 94,3 6 845,9 2 867,4

Збір за провадження деяких  видів підприємницької діяльності 180400 56 329,1 62 360,4 110,7 47 807,7 14 552,7

Інші податки 190000 35,0 66,2 189,1 67,5 �1,3

Фіксований сільськогосподарський податок 190400 35,0 29,0 82,9 35,8 �6,8

Податки та збори, не віднесені до інших категорій 190900 37,2 31,7 5,5

Неподаткові надходження 200000 359 478,8 280 007,1 77,9 337 041,9 *57 034,8
Доходи від  власності та підприємницької діяльності 210000 50 607,8 51 350,2 101,5 67 210,5 �15 860,3

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств
та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

210103 40 205,4 41 108,8 102,2 52 957,3 �11 848,5

Плата за розміщення тимчасово вільних  коштів місцевих
бюджетів

210500 16,1 2,4 13,7

Інші надходження 210805 761,4 878,4 115,4 3 871,5 �2 993,1

Суми, стягнуті з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі,
підприємству, установі, організації

210806 1,3 1,3

Штрафні санкції за порушення законодавства про
патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та
про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг

210809 841,0 769,2 91,5 719,7 49,5

Адміністративні штрафи та інші санкції 210811 8 800,0 8 576,5 97,5 9 659,6 �1 083,1

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного
та побічного продажу

220000 305 665,9 220 664,3 72,2 263 594,6 �42 930,3

Плата за ліцензії 220100 139 862,5 131 560,9 94,1 123 319,9 8 241,0

Плата за ліцензії  на певні види господарської діяльності та
сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і
місцевими органами виконавчої влади

220102 175,7 81,5 46,4 126,5 �45,0

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців

220103 4 632,8 3 474,6 75,0 3 875,5 �400,9

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного
і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

220105 12,8 27,5 215,8 �1,6 29,1

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі
спирту етилового, коньячного та плодового 

220106 112,1 3,1 2,8 4,7 �1,6

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними
напоями та тютюновими виробами 

220107 39,4 54,6 138,6 52,8 1,8

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб�підприємців)

220109 5 518,7 5 247,9 95,1 5 358,5 �110,6

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами 

220100 37 305,1 32 282,6 86,5 29 549,0 2 733,6

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами 

220111 74 770,2 73 562,9 98,4 69 629,9 3 933,0

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за
місцем здійснення діяльності

220118 17 295,8 16 826,3 97,3 14 724,6 2 101,7

Плата за утримання дітей у школах�інтернатах 220200 250,0 244,0 97,6 288,1 �44,1

Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
комунальній власності

220804 140 000,0 73 454,6 52,5 108 681,2 �35 226,6

Державне мито 220900 25 553,4 15 404,8 60,3 31 305,4 �15 900,6

Інші неподаткові надходження 240000 3 205,1 7 992,5 249,4 6 236,7 1 755,8

Надходження сум кредиторської та депонентської
заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких
минув строк позовної давності

240300 277,8 293,5 105,6 58,1 235,4

Інші надходження 240600 2 927,3 7 699,0 263,0 6 178,6 1 520,4

Доходи від операцій з капіталом 300000 5 383,0 5 686,3 105,6 1 386,2 4 300,1
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового
майна, майна, одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і
грошові кошти, власники яких невідомі 

310102 5 383,0 5 625,9 104,5 1 376,1 4 249,8

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння 

310200 0,0 60,5 10,1 50,4

РАЗОМ ДОХОДІВ 10 815 155,8 9 694 131,2 89,6 8 591 751,4 1 102 379,9

Дотації 410200 1 614 438,6 1 614 438,6 100,0 604 322,8 1 010 115,8

Субвенції 410300 3 852 771,3 3 610 064,9 93,7 2 046 534,8 1 563 530,1

Всього доходів 16 282 365,7 14 918 634,8 91,6 11 242 608,9 3 676 025,8

ДОХОДИ (Спеціальний фонд)

Спеціальний фонд 5 950 132,1 6 209 422,5 104,4 3 303 610,4 2 905 812,1

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 120200,
120300

24 809,9 26 187,6 105,6 40 669,7 �14 482,1

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і
пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

180415, 180102 1 940,1 2 182,8 112,5 1 694,8 488,0

Єдиний податок 180500 630 954,1 666 409,8 105,6 239 992,9 426 416,9

Екологічний податок 190100,
190500

64 278,1 66 474,9 103,4 60 464,0 6 010,9

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських
товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки
Крим, комунальна власність

210108 39 774,1 39 827,5 100,1 1 331,0 38 496,5

Надходження коштів від відщкодування втрат с/г і л/г виробництва 211100 1 000,0 4 626,7 462,7 138,5 4 488,2

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів 240608 0,0 0,0 11,1 �11,1

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської
та іншої діяльності

240616,
240621

800,0 2 241,1 280,1 1 265,9 975,2

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з
місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) та придбання житла

241106,
241109

0,0 893,2 1 098,3 �205,1

Надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту

241700 196 650,0 223 672,8 113,7 223 672,8

Власні надходження  бюджетних установ 250000 455 218,6 1 116 655,5 245,3 1 165 988,1 �49 332,6

Доходи від операцій з капіталом 300000 653 669,8 324 284,4 49,6 415 195,5 �90 911,1

Надходження від продажу  основного капіталу 310000 283 169,8 199 673,7 70,5 73 878,1 125 795,6

Надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 310300 283 169,8 199 673,7 70,5 73 878,1 125 795,6

Кошти від продажу землі 330000 370 500,0 124 610,7 33,6 341 317,4 �216 706,7

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої
влади 

501100 311 411,8 222 271,2 71,4 359 743,4 �137 472,2

Субвенції 410300 3 569 625,6 3 513 695,0 98,4 1 016 017,2 2 497 677,8

Всього доходів 900103 22 232 497,8 21 128 057,3 95,0 14 546 219,3 6 581 837,9

Балансування 3 899 222,4 2 564 860,7 х 1 550 683,4 1 014 177,3

Баланс фінансового ресурсу 26 131 720,2 23 692 917,9 х 16 096 902,7 7 596 015,2

II. ВИДАТКИ:

2.1 Видатки за функціональною класифікацією
(загальний фонд)

Державне управління 010000 612 288,2 582 777,2 95,2 527 395,6 55 381,6

Освіта 070000 4 291 575,3 4 064 847,5 94,7 3 108 900,1 955 947,4

Охорона здоров'я 080000 3 374 029,7 3 174 484,6 94,1 2 317 733,5 856 751,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 2 765 961,7 2 455 925,30 88,8 1 880 680,7 575 244,6

Житлово�комунальне господарство 100000 2 063 043,7 1 864 267,1 90,4 431 348,8 1 432 918,3

Культура і мистецтво 110000 558 056,8 535 792,4 96,0 410 122,6 125 669,8

Засоби масової інформації 120000 35 820,0 27 698,9 77,3 27 060,6 638,3

Фізична культура і спорт 130000 125 942,0 107 845,0 85,6 85 219,6 22 625,4

Будівництво 150000 0,0 0,0 0,0 1 151,2 �1 151,2

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 170000 593 312,8 561 521,4 94,6 435 237,1 126 284,3

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 180000 2 244 786,5 2 195 567,4 97,8 269 113,9 1 926 453,5

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха

210000 8 480,5 8 478,7 100,0 8 346,7 132,0

Обслуговування внутрішнього боргу 230000 937 315,7 761 747,6 81,3 632 442,6 129 305,0

Видатки, не віднесені до основних груп 250000 159 362,0 115 285,9 72,3 83 775,2 31 510,7

Разом видатків (загальний фонд) 900201 17 769 974,9 16 456 239,1 92,6 10 218 528,2 6 237 710,9

Кошти, що передаються до Державного бюджету 250301 2 301,8 2 231,2 96,9 1 451 700,0 �1 449 468,8

Інші субвенції, дотації 250300 15 200,0 13 580,0 89,3 7 877,0 5 703,0

Всього видатків                                                                                                        900202 17 787 476,7 16 472 050,3 92,6 11 678 105,2 4 793 945,1

2.2  Видатки  (спеціальний  фонд)

Будівництво 150000 1 275 556,9 856 976,1 67,2 599 166,3 257 809,8

Сільське і лісове господарство, рибне господарство 160000 1 500,0 1 083,7 72,2 416,0 667,7

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 170000 221 711,9 189 839,0 85,6 304 559,2 �114 720,2

Видатки на фінансування робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією,
ремонтом і утриманням автодоріг

170703 172 211,9 158 183,3 91,9 285 173,4 �126 990,1

Державні цільові фонди 240000 440 381,2 290 109,8 65,9 403 927,9 �113 818,1

Фонд охорони навколишнього  природного середовища 240600 111 214,5 65 354,6 58,8 43 152,1 22 202,5

Цільові фонди 240900 329 166,7 224 755,2 68,3 360 775,8 �136 020,6

Спеціальні фонди та спец. кошти бюджетних установ 1 575 765,8 1 368 567,4 86,9 1 378 927,8 �10 360,4

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди 180409 1 068 080,6 994 572,3 93,1 840 289,3 154 283,0

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 180410 0,0 0,0 979,8 �979,8

Житлово�комунальне господарство 100000 3 729 404,0 3 508 114,4 94,1 887 393,3 2 620 721,1

Інші заходи, видатки 14 352,5 2 792,9 19,5 2 220,2 572,7

Субвенції 250300 20 390,0 11 443,2 56,1 5 120,0 6 323,2

Фінансування ремонту приміщень праці 250915 0,5 0,4 87,5 184,5 �184,1

Кредитування місцевих бюджетів 250904/
250909

�2 900,0 �2 631,6 x �4 386,8 1 755,2

Всього видатків (спеціальний фонд) 900203 8 344 243,5 7 220 867,6 86,5 4 418 797,5 2 802 070,1

Всього видатків (загальний і спеціальний фонди) 26 131 720,2 23 692 917,9 90,7 16 096 902,7 7 596 015,2

Закінчення. Початок на 3�й стор.
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Спортивні новини

Футбол. Мадридський “Реал” переміг 
каталонську “Барселону” у Кубку Іспанії
У матчі-відповіді 1/2 фінал К б а Іспанії мадридсь ий “Реал” пере-

мі “Барселон ” в остях — 3:1. “Верш ові” від рили рах но на 13-й
хвилині — Кріштіан Роналд реаліз вав пенальті, я ий сам же і заро-
бив боротьбі з Жераром Пі е. У др ом таймі порт альсь ий на-
падни оформив д бль, підхопивши м’яч штрафном майданчи
осподарів поля і вразивши порожні ворота. На цьом “верш ові” не
з пинилися і з одом довели свою перева до трьох м’ячів. Франц зь-
ий захисни “Реал ” Рафаель Варан, залишившись непри ритим піс-
ля подачі тово о, вразив ближню дев’ят . Напри інці матч ата-
лонцям все ж та и вдалося ни н ти роз ром і забити ол престиж ,
відзначився Жорді Альба. Завдя и цій перемозі “Реал” вийшов фінал
т рнір , де зі рає з переможцем іншо о півфінал — з “Севільєю” або
з мадридсь им “Атлеті о”

Легка атлетика. 35 українських спортсменів 
візьмуть участь у континентальній першості
Керівництво Федерації ле ої атлети и У раїни о олосило с лад на-

шої оманди, я а вист пить на чемпіонаті Європи приміщенні, що
старт є сьо одні Ґетеборзі (Швеція). На зма ання У раїна деле є 35
спортсменів — 17 чолові ів і 18 жіно , інформ є офіційний сайт НОК.
Національна збірна вист патиме в наст пном с ладі: чолові и — Во-
лодимир Б ра ов, Віталій Б трим, Тарас Биби , Оле сандр Борисю ,
Володимир Киц, Іван Стреб ов, Сер ій Копанай о, Дмитро Дем’яню ,
Юрій Крімарен о, Віталій Самойлен о, Іван Єрьомін, Оле сандр Кор-
чмід, Оле сій Касьянов, Ві тор К знецов, Єв ен Семенен о, Ві тор Яс-
требов, Андрій Семенов. Жін и: Марія Рємєнь, Наталія По ребня ,
Оль а Земля , Оль а Бібі , Ксенія Карандю , Юлія Краснощо , Оль а
Ляхова, Наталія Л п , Анна Плотіцина, Ірина Геращен о, Катерина Та-
башни , Олена Холоша, Анастасія Мохню , Оль а Салад ха, Р слана
Цихоць а, Галина Облеш , Ганна Мельничен о, Аліна Фьодорова.
Зма ання за інчаться неділю 3 березня

Теніс. Олександр Долгополов піднявся 
на 22 сходинку світового рейтингу
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оп блі вала оновлений

рейтин ращих спортсменів світ . У топ-100 тіль и один представни
У раїни — Оле сандр Дол ополов, я ий, піднявшись на одн позицію,
став 22-ю ра ет ою світ . Сер ій Стаховсь ий, втративши шість пози-
цій, оп стився на 106-т сходин . Ілля Марчен о по ращив свій ре-
з льтат на 11 позицій і розташ вався на 135-м місці. Іван Сер єєв пе-
ремістився зі 151- о ряд а на 147-ий. Сер ій Б б а зам н в др сот-
ню рейтин , оп стившись з 197- о місця. У верхівці таблиці все зали-
шилось без змін. На першій сходинці продовж є переб вати серб-
сь ий тенісист Нова Джо ович. За ним йде швейцарець Роджер Фе-
дерер, а чільн трій зам н в британець Енді Маррей

Температура 0°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 95 %

Температура +5°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура +2°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 89 %

Прогноз погоди на 28 лютого 2013 року

ОВНИ, не плачтеся з привод нестат ів, таємно ведіть онстр -
тивні розмови, об оворіть не ативні сторони взаємин, нині доля
пот рб ється, аби вам віддали все, що засл жили (за попередні
ро и), не заб дьте самі розплатитися з бор ами. І не розрахов й-
те на дарівщин ! Уни айте п блічних вист пів, в тиші й самотності
поч ватиметеся найліпше, тримаючи зв’язо із Всевишнім, що
дасть змо робити правильні ро и.
ТЕЛЬЦІ, ловіть шанс, аби за ласти плідне підґр нтя для подаль-

шої співпраці, армонійно вписатися в ділов оманд . Я що ви
дос оналий фахівець, палаєте творчим ент зіазмом, он рентів
можна не боятися, запозич йте них досвід і др жно тр діться, ре-
алізов ючи спільні інтереси. Бла одатний мі ро лімат в оле тиві,
де пан ють справедливість, взаємороз міння — запор а добро о
здоров’я. Живіть з сіма в зла оді — і боляч и від вас повті ають!
БЛИЗНЯТА, я що вам до вподоби ризи , маєте міцні нерви та

сильний д х — є шанс вийти переможцями на шлях зма ань з пе-
реш одами. Професійні амбіції торжеств ватим ть, адже доля дає
шанс продемонстр вати най ращі фахові навич и і зар читися під-
трим ою висо их посадовців.
РАКИ через хвороблив вразливість схильні заци люватися на

не ативних сторонах б ття, хоча насправді реальність пре расна.
Пра ніть до об’є тивності, дивіться на світ через райд жн призм ,
вірте все най раще — і воно матеріаліз ється! Не заниж йте
власні дося нення та достоїнства, ви птах висо о о польот і ідні
відповідно о оточення, орел за м хами не аняється!
ЛЕВИ, демонстр йте вихованість, б дьте чемними з особами

старшо о ві , в родинном олі від вас вима ається б ти зраз о-
вим сім’янином, дбати про домочадців, збері ати фамільні тради-
ції, виріш вати поб тові, житлові проблеми.
ДІВИ, ол бтеся з бла овірними, тоді Небеса принес ть вам

все, що треба. На першом плані питання, пов’язані з оле тивни-
ми фінансами, обов’яз овими платежами, бор ами, подат ами,
спад ом, матеріальними зобов’язаннями стосовно оханих, вихо-
вання дітей. Не смітіть рошима, я що мрієте зробити своє хобі
професією, проявіть дале о лядність і ретельно прорах йте ви о-
д від то о бізнес .
ТЕРЕЗИ, робота — най раща відд шина. У ріплюйте сл жбові

р бежі, де ви блис чий фахівець; одна фінансові апетити слід
прибор ати, т т доля виставила “запобіжни и” — більше, ніж вам
визначено, не отримаєте! Задовольняйтеся с ромним достат ом,
ши вати цьо о ро заборонено!
СКОРПІОНИ, день армічний, оли вас зобов’яж ть не носити

амінь за паз хою, а ви ин ти йо о еть! Пристрасть, заздрість,
образа, помста здатні, мов шашіль, підточ вати зсередини, а це
по ано позначається я на самопоч тті, та і на взаєминах з ото-
ченням. Та , ви здатні холодно ровно тримати переживання під
залізним онтролем, одна це день психоло ічної розряд и через
всепрощення і по аяння!
СТРІЛЬЦІ, непороз міння з оле ами, розбіжності в оле тиві

— не привід для звин вачень людей недолі ах чи вадах. С оріш
за все, поточні проблеми ви ли ані збі ом обставин, незалежних
від вас. У цілом дача посміхатиметься всім, хто не звалює на се-
бе тя ар адміністративної та фінансової відповідальності. Опирай-
теся на родин , т т джерело вашої насна и і щастя!
КОЗОРОГИ, онтролюйте емоції, не роздратов йтеся без під-

став, неправедний нів є ріховним. Ревнощі, заздрість — то від
л аво о! Уни айте велелюдних місць, додат ових зобов’язань,
ризи ованих починів, неприємних вам людей. А ось зі старими
др зями варто по оворити по д шах, розставити а центи і з’яс ва-
ти: чи єдність д ховних ідеалів, чи пра тичних інтересів або психо-
ло ічна с місність є для вас а т альною?
ВОДОЛІЇ, ар’єрний та матеріальний стат с нині на першом

плані. Боріться за підвищення зарплати, можете з чистою совістю
настрахати шефа (а то й написати заяв , вихлюпн вши на опиче-
не незадоволення), що б дете зм шені звільнитися в разі невипла-
ти вам, я дос оналом фахівцю, засл женої зарплати. Б дьте пев-
ні, цей фо с “спрацює” — вами б д ть дорожити!
РИБИ, вас, яс равих, чарівних, харизматичних, видно за верст

і неможливо проп стити натовпі! Оточення липне, я м хи на
мед, і не дивно, адже інстин тивно відч ває можливість життєдай-
ної підзаряд и. Отже, влаштов йте свято для людей, піднімайте
настрій тим, хто депрес є, навчайте роз м , мил йте о о! З роллю
чарівни а, здатно о ощасливити, проб дити завмерле серце, впо-
раєтеся на "відмінно"!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Будівельник" 
продовжує лідирувати
Столичні баскетболісти вдома перемогли "Черкаських мавп"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У С перлізі з бас етбол
відб вся чер овий т р пер-
шості. Столичний “Б ді-
вельни ”, попри напр же-
ний рафі зма аннях,
з мів завдати роз ромної
пораз и “Чер ась им мав-
пам”. Пот жно провівши
три чверті, ияни задов о
до завершення матч зня-
ли питання щодо пере-
можця. Най ращим рав-
цем с ладі трі мфаторів
став апітан оманди Ар-
т р Дроздов, я ий під-
с м набрав 13 очо і та-
им чином допомі своєм
л б здоб ти 25 перемо
в сезоні.

Свій уже четвертий матч за

останні сім днів “Будівельник”

розпочав несподівано потужно —

чотири дальніх кидка поспіль у ви�

конанні Артура Дроздова та Лео

Лайонса менш ніж за 2 хвилини

оформили ривок господарів 12:0. В

атаці у відповідь кияни дали відсіч,

і вже Костянтин Анікієнко ефект�

ним завершенням у нападі встано�

вив рахунок 14:0. Баскетболісти

гостьової команди аж ніяк не очі�

кували такого розвитку подій і на�

ставник “мавп” Йовіца Арсіч був

змушений брати обов’язковий

тайм�аут. Тільки після цього чер�

касці розжилися власними 2 очка�

ми. Ближче до середини першої де�

сятихвилинки “мавпам” вдалося

підібратися на відстань 6 пунктів,

але кінцівка чверті завдяки убивчій

точності гравця “Будівельника”

Лео Лайонса все одно залишилася

за господарями. Тож на першу пе�

рерву у матчі команди пішли з пе�

ревагою “будівельників” у 10 пунк�

тів.

Друга чверть розпочалася у схо�

жій манері. “Мавпам” дуже важко

давалися набрані очки, натомість

столичні баскетболісти виглядали

напрочуд швидкими та свіжими.

Коли рахунок став 42:27, Йовіца

Арсіч знову взяв тайм�аут, який

однозначно допоміг гостям — вони

вибухнули ривком 7:0. “Будівель�

ник” дуже багато атакував здалеку,

і як показувала статистика — ро�

бив це виправдано. Першу полови�

ну кияни закінчили точним даль�

нім кидком від Ріхардса Куксікса,

який зробив відсоток реалізації

триочкових “Будівельника” рів�

ним 57,8 %! Черкасцям вдалося ви�

грати підбір 19:21, але жахливий

захист на периметрі зробив свою

справу — після першої половини

гри їхні суперники були попереду

на14 очок.

Гра на початку третьої чверті

пройшла на зустрічних курсах,

команди почергово обмінювалися

точними влучаннями. Щоправда,

кияни зробили ставку на збережен�

ня здобутого результату і зосередили

свою увагу на захисті власних воло�

дінь. Це дало свій результат, і на

останню у матчі перерву вони пішли

з більш ніж надійним гандикапом у

16 пунктів.

Заключну чверть своїм дальнім

влучанням відкрив Станіслав Со�

кур, якому вже через 10 секунд

кидком з середньої лінії відповів

Георгі Цинцадзе. До речі, варто від�

значити — саме на цьому відтинку

матчу грузинський легіонер сто�

личного клубу помітно активізу�

вався, істотно покращивши статис�

тику зустрічі. Під кінець гри було

помітно, що “будівельники” від�

чутно втомилися, чим спробував

скористатися суперник. Підопічні

Айнарса Багатскіса дозволили чер�

касцям кілька разів відзначитися

здалеку і навіть підібратися на від�

стань 11 пунктів. Ближче до фі�

нальної сирени “мавпам” вдавало�

ся все більше і більше, але наздог�

нати лідера чемпіонату за такий ко�

роткий проміжок часу було дуже

складно. Підсумковий рахунок

90:75 став абсолютно логічним і

справедливим результатом проти�

борства між командами
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Цей день в історії 28 лютого

1716 – почалася е спедиція
російсь о о апітана Біловича-
Чер ась о о на Каспій, рез ль-
таті я ої б ло с ладено перш
арт Каспійсь о о моря
1904 – Лісабоні ор анізовано

перший офіційно зареєстрова-
ний ф тбольний матч (день зас-
н вання порт альсь о о ф т-
больно о л б "Бенфі а")
1935 – лабораторії фірми

DuPont отримали "матеріал май-
б тньо о" – нейлон-66 (назва
nylon творена від двох міст –
Нью-Йор а (NY) й Лондона (LON)
1938 – народився Стефан Т р-

ча , видатний раїнсь ий дири-
ент, народний артист СРСР, ла-
реат Державної премії УРСР
ім. Т.Г. Шевчен а
1940 – радянсь ий льотчи -

випроб вач Володимир Федоров
здійснив перший світі політ на
ра етопланері з рідинно-реа -
тивним дви ном
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Форвард "Б дівельни а" Лео Лайонс допомі своїй оманді 23-ма набраними оч ами матчі проти "Чер ась их мавп"
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