
Кияни можуть 
залишитися без зарплат
Через блокування опозицією роботи Київради можлива затримка виплат 
бюджетникам столиці

Втрати для бюджетників
Через блокування роботи Київради

близько півмільйона киян не зможуть от�

римати стимулюючі надбавки, які випла�

чуються з міського бюджету. При цьому

очільник КМДА не виключає, що в столи�

ці тепер можлива затримка виплати 

зарплат бюджетникам. “Я хочу, щоб ки�

яни знали, через кого у них можуть бути

затримки з виплатами зарплат”,— під�

креслив він. “За останні роки не було такої

події, яка відбулася 11 липня, і я б назвав її

пограбуванням. Саме пограбуванням, чо�

му — тому що сесія, яка планувалася, була

спрямована виключно на вирішення соці�

альних проблем міста, розвитку інфра�

структури Києва, і ті політичні сили, які

заявили начебто про перемогу в зв’язку з

тим, що вони зірвали сесію, навіть, може,

не розуміли, що вони насправді пограбу�

вали киян”,— заявив він. Пан Попов та�

кож дорікнув опозиціонерам за те, що во�

ни насправді не відстоюють інтереси меш�

канців столиці: “За час роботи нового пар�

ламенту я не пам’ятаю жодного рішення,

яке ці політичні сили, які заблокували се�

сію, відстояли б на користь Києва”.

Зазначимо, що згідно з порядком ден�

ним, на засіданні 11 липня Київрада серед

решти повинна була розподілити 98 млн

грн на муніципальні надбавки бюджетни�

кам, зокрема, вчителям і медикам. “Київ

має складний бюджет, місто з власних ре�

зервів вишукує кошти на виплату стиму�

люючих надбавок. Але втручання в робо�

ту Київради позбавило можливості прий�

няти ці кошти до бюджету та спрямувати

їх на виплати людям”,— сказав Олек�

сандр Попов.

Заморожені плани
За словами очільника КМДА, напере�

додні входження в новий опалювальний

сезон столична влада також планувала

збільшити видатки на підготовку міського

господарства до роботи в осінньо�зимо�

вий період, проведення капітальних ре�

монтів навчальних закладів. Проте цього

теж не відбулося. “Проектом рішення,

яке мало бути ухвалене на зірваній сесії,

передбачались також видатки на завер�

шення ремонтних робіт в закладах соці�

ально�культурної сфери, в тому числі на

підготовку до нового навчального року

закладів освіти, підготовку до опалюваль�

ного сезону, завершення невідкладних ре�

монтних робіт. Ці заходи треба було про�

вести саме влітку, але без грошей це зро�

бити неможливо”,— зазначив Олександр

Попов.

За його словами, через зрив сесії також

не будуть розподілені та не надійдуть за

призначенням кошти на облаштування

центрів надання адміністративних послуг

спеціальним обладнанням у зв’язку з пе�

редачею додаткових функцій щодо видачі

закордонних паспортів через ці центри.

Для цього планувалося виділити 1,9 млн

грн, і це дозволило б вирішити проблему

черг.

Не були також виділені 1,2 млн грн на

оплату громадських робіт, в яких брали

участь люди, які перебувають на обліку в

центрах зайнятості. Тож тепер страждати�

ме і міський благоустрій, і громадяни, які

не мають на сьогодні постійної роботи.

До того ж, на розвиток інфраструктури

мало бути спрямовано 138,3 млн грн. Не�

прийняття цього рішення, зокрема, мо�

же зупинити будівництво метро на Те�

ремки та реконструкцію Поштової пло�

щі. На ці цілі була виділена державна

субвенція 100 млн грн — по 50 млн грн на

кожний об’єкт. Проте, згідно з бюджет�

ним законодавством, прийняти ці кошти

без відповідного рішення Київради місто

не може.

Крім того, на оплату заборгованості

минулих років планувалось виділити 13,9

млн грн підрядним організаціям, які з

кожним днем все неохочіше виконують

роботи в борг.

Також за рахунок перерозподілу перед�

бачались кошти на встановлення мо�

дульних громадських туалетів — 4,8 млн

грн, реконструкцію котельні на вул. Ко�

тельникова, 7/13 — 4,8 млн грн та про�

довження робіт на магістральних каналі�

заційних колекторах — 12,2 млн грн. За

рахунок капітальних видатків, які врахо�

вані у бюджеті міста і досі не використа�

ні, 38,3 млн грн мали бути спрямовані на

реконструкцію парку “Володимирська

гірка”, будівництво центру з надання по�

слуг, пов’язаних з використанням авто�

транспортних засобів УДАІ ГУ МВС

України в м. Києві на вул. Жулянській, 5,

створення Алеї воїнської слави в парку

Вічної Слави, продовження реконструк�

ції пр�ту Григоренка — 16,4 млн грн, ре�

конструкцію дороги Київ — Гостомель та

вулиці Ахматової — 2 млн грн, створення

центру електронного урядування “Елек�

тронна столиця”, будівництво трансфор�

маторної підстанції на вул. Б. Хмель�

ницького, 6�А — 1 млн грн.

Загроза колапсу

Наразі питання розподілу бюджетних

коштів залишаються відкритими, але

ситуація може змінитися наприкінці

липня — початку серпня, коли ці питан�

ня знову можуть розглядатися на поза�

черговій сесії Київради. Якщо ж вона й

надалі не буде здійснювати розподілен�

ня коштів, на столицю взагалі очікує фі�

нансовий колапс, заявляє очільник

КМДА. Відтак Олександр Попов буде

просити столичних депутатів все ж зі�

братися на нове засідання. Він також

планує звернутися по допомогу до

профспілок, які можуть переконати по�

літиків не заважати проведенню сесії, бо

питання, які будуть розглядатися, соці�

ально важливі для міста та для киян.

Київрада зі свого боку налаштована

на роботу — Галина Герега також не ви�

ключає можливості проведення поза�

чергової сесії влітку цього року. “Ми не

маємо права підводити своїх виборців,

киян. Ми будемо робити все можливе,

щоб кияни не були заручниками полі�

тичних баталій”,— пообіцяла вона. За її

словами, проведення пленарного засі�

дання Київради не суперечить нормам

чинного законодавства, оскільки згідно

із законами України “Про статус депу�

татів місцевих рад” та “Про місцеве са�

моврядування в Україні”, повноважен�

ня депутата місцевої ради закінчуються

в день відкриття першої сесії ради ново�

го скликання. Та опозиційні депутати

продовжують наполягати, що нинішній

склад Київради втратив повноваження

ще 2 червня, відтак і рішення, які він

приймає, не мають юридичної сили.

Натомість у виборчій комісії так не вва�

жають, підтримуючи відповідну пози�

цію Галини Гереги. У свою чергу, пред�

ставники профспілок столиці також на�

голошують, що прості люди не повинні

потерпати від політики, тому не підтри�

мують дії опозиції під час сесії Київра�

ди. Тож Київська міська рада профспі�

лок закликає політичні партії та сто�

личних депутатів відкинути амбіції та

сісти за стіл переговорів для того, щоб

знайти шляхи виходу з ситуації.

До того ж, свою оцінку блокування ро�

боти Київради мають дати правоохорон�

ні органи. Галина Герега, як і обіцяла,

звернулась до ГУ МВС України в м. Ки�

єві із заявою розпочати досудове розслі�

дування щодо вчинення хуліганських дій

та зриву пленарного засідання Київради

11 липня. Відповідне звернення було та�

кож направлено до столичної прокурату�

ри щодо вжиття заходів прокурорського

реагування до осіб, які вчинили зазначе�

ні правопорушення. Під зверненням під�

писались також керівники 10 фракцій та

груп Київради

Під час брифін олова КМДА Оле сандр Попов заявив, що через бло вання роботи Київради близь о півмільйона иян не змож ть отримати стим люючі надбав и, я і виплач ються
з місь о о бюджет

Новини
Під час спеки рух вантажівок через місто 
обмежать
У КК “Київатодор” попереджають водіїв вантаж-

но о транспорт про можливі обмеження р х на
автошляхах столиці в разі підвищення температ -
ри повітря до 28 рад сів.
Та , спе отні дні з 10:00 до 22:00 забороняти-

меться проїзд вантажіво за альною ва ою понад
24 тонни й навантаженням на вісь більш ніж
7 тонн. Обмеження вводитим ться після інформ -
вання ом нальною орпорацією про перевищен-
ня доп стимих норм температ ри правління
Державтоінспе ції.
За інформацією “Київавтодор ”, торі наслідо

не онтрольовано о р х вели овантажних автомо-
білів асфальтобетонне по риття столиці зазнало
дефе тів на с м близь о 14 млн рн.
Наразі вищезазначені заходи вводяться на ви-
онання Рішення Київсь ої місь ої ради від 22
травня 2013 ро № 340/9397 “Про дея і заходи
щодо впровадження р х вантажних автомобілів
м. Києві”

В КМДА створено робочу групу з питань 
інтеграції біженців

У столиці cтворена робоча р па з питань інте -
рації біженців та осіб, я і потреб ють додат ово о
захист , в раїнсь е с спільство. Відповідне роз-
порядження КМДА підписав Оле сандр Попов.
Та , з ідно з до ментом, ре іональна робоча
р па до 1 жовтня має розробити та подати на за-
твердження в становленом поряд план заходів
щодо інте рації біженців та осіб, я і потреб ють
додат ово о захист , в раїнсь е с спільство на
період до 2020 ро .
Очолить робоч р п заст пни олови КМДА

Ві тор Корж. Йо о заст пни ом призначений на-
чальни Управління справах біженців ГУ Держав-
ної мі раційної сл жби У раїни в м. Києві Володи-
мир Власов, се ретар ре іональної робочої р -
пи — оловний спеціаліст відділ інте рації та соці-
ально о с провод Управління справах біженців
ГУ Державної мі раційної сл жби У раїни в м. Києві
Олена Мереж о. До за ально о с лад робочої р -
пи та ож війшли представни и: Департамент
охорони здоров’я, ГУ юстиції м. Києві, бла одій-
но о фонд “Ро ада”, Департамент с спільних о-
м ні ацій ви онавчо о ор ан КМДА, Департамент
льт ри, ГУ Державної мі раційної сл жби У раїни

в м. Києві, ре іонально о представництва Управ-
ління Верховно о Комісара ООН справах біженців
Білор сі, Молдові та У раїні, Київсь о о місь о о

центр зайнятості, Національно о омітет товари-
ства Червоно о Хреста У раїни, Департамент ос-
віти і на и, молоді та спорт

У Голосієві збудують гідровузол 
водопостачання мікрорайону Чапаєвка

У Голосіївсь ом районі столиці зб д ють ідро-
в зол водопостачання мі рорайон Чапаєв а на
в л. Лютневій, 58. Підписано відповідне розпоря-
дження КМДА, я им Голосіївсь ій РДА дор чено
разі необхідності вирішити питання орист вання
земельною ділян ою встановленом поряд ,
одержати вихідні дані на прое т вання і забезпе-
чити розроб та затвердження в становленом
поряд прое тно- ошторисної до ментації.
Та ож Голосіївсь ій РДА дор чено з ідно з чин-

ним за онодавством визначити в становленом
поряд енеральн прое тн та підрядн ор ані-
зації для ви онання робіт і забезпечити дотриман-
ня вимо чинно о за онодавства щодо поряд ви-
онання б дівельних робіт.
Замовни робіт під час ладання до овор під-

ряд повинен передбачити мови щодо надання
підрядни ом арантій я ості ви онання робіт та
встановити арантійні стро и е спл атації об’є та.
За важимо, що після завершення робіт все май-

но зарах ють до ом нальної власності територі-
альної ромади міста з подальшою передачею
володіння та орист вання відповідним е спл -
атаційним ор анізаціям
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Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Втр чання політи ів робот ор ан місцево о самовряд вання,
я им є Київрада, призвело до зниження рівня соціально о за-
хист численної р пи иян та неможливості вирішити низ
важливих питань з розвит місь ої інфрастр т ри. Про це під
час брифін 12 липня заявив олова КМДА Оле сандр Попов.
Я що ж місцева влада й надалі не зможе здійснювати свої пов-
новаження, вза алі є ризи вини нення фінансово о олапс
для столиці.
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"Картка киянина" дозволяє
заощадити на ліках 
За період дії прое т майже 4 тисячі меш анців
столиці отримали зниж в апте ах "Фармація" на
20 тис. рн
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"Радикал" очистять 
від небезпечних відходів 

Наст пно о тижня з території завод розпочн ть
вивозити хлорвмісні речовини
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Повчальна графіка з гумором 
В столиці по аз ють офорти Даніеля Ходовєць о о

СТОР. 7
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Новини

Площу Лесі Українки очистили від самовільно
встановлених МАФів
Мин ло о тижня силами працівни ів КП "Київбла о стрій" б ло де-

монтовано 21 тимчасов спор д без дозвільної до ментації, що роз-
ташов валися на площі Лесі У раїн и в Печерсь ом районі.
Я зазначили в ом нальном підприємстві, демонтовані МАФи зай-

мали більш частин трот ар , розміщ вались на з пин ах ромад-
сь о о транспорт , переш оджаючи вільном проход ромадян.
О рім цьо о, КП "Київбла о стрій" продовжив демонтаж неза онних

тимчасових спор д на площі Лесі У раїн и. Зо рема б ло демонтова-
но літній майданчи біля за лад ромадсь о о харч вання, розміще-
ний без дозвільної до ментації на значній частині трот ар .
Всьо о з почат мин ло о тижня працівни и ом нально о підпри-

ємства демонт вали 25 неза онно встановлених ТС.
На адаємо, що в столиці тривають заходи з очищення території міс-

та від неза онно встановлених тимчасових спор д. Та , останнім ча-
сом демонтажі відб лися в Голосіївсь ом , Деснянсь ом , Оболон-
сь ом , Святошинсь ом , Солом’янсь ом та Шевчен івсь ом райо-
нах Києва

Паспорти відповідності мають сім столичних
пляжів
Сім із одинадцяти пляжів Києва отримали паспорти відповідності та

є придатними для е спл атації. Про це повідомили в Департаменті
бла о строю та охорони природно о середовища. Наразі ияни мо-
ж ть відпочивати на пляжах "Дитячий", "Золотий", "Райд а", "Чорто-
рий", "Венеція", "Передмістна слобід а" й "Молодіжний".
Усі 11 пляжів, що облі ов ються на балансі КП "Плесо", щоро пе-

ред почат ом пально о сезон обстеж ються водолазами Спеціалі-
зованої аварійної рят вально-водолазної сл жби та очищаються від
сторонніх предметів. Після цьо о с ладається паспорт підводної части-
ни а ваторії пляж , а т водолазно о обстеження, арта вимір либин
дна, а т про с нення переш од із дна а ваторії пляж , що є невід’єм-
ними частинами паспорт ожно о пляж . В а ваторії сіх 11 пляжів
патр люють рят вальни и, я і стежать за безпе ою відпочивальни ів
на воді. Та , станом на 10 липня рят вальни ами Спеціалізованої ава-
рійної рят вально-водолазної сл жби КП "Плесо" врятовано 53 люди-
ни, 13 із я их — діти.
Додамо, що торі 7 пляжів отримали санітарні паспорти, 2011 — 4,
2010 — 5, 2009 році не б ло отримано жодно о паспорт

Кристофер Ґанстер став "Почесним
представником міста Києва"
Управління т ризм КМДА обрало вже п'ято о почесно о представ-

ни а Києва. Ним став австрієць Кристофер Ґанстер, я ий в мин лом
продовж 2-х ро ів працював ендире тором отелю "Фермонт"
("Fairmont"). Наразі він є енеральним менеджером отелю "Raffles
Praslin Seychelles", що на Сейшельсь их Островах.
В правлінні т ризм зазначають, що метою цьо о прое т є зал -

чення іноземних представни ів до розвит т ристичної ал зі столиці
У раїни, ідна презентація міста на міжнародній т ристичній арені, а
та ож а тивна промоція Києва за ордоном.
Наразі столиця має вже 5 почесних представни ів з Італії, Німеччи-

ни, Японії та Австрії: Манферді Ді Нардо — президент Центр льт -
ри та міжнародних зв’яз ів "Мені подобається Флоренція" (Італія), Ель-
зе Ґеба ер — ерівни отельно о осподарства та обсл ов вання
остей, правління праці та е ономі и, відділ т ризм м. Мюнхен (Ні-
меччина), Гартм т Пірл — олова правління "SEMINARIS Hotels &
Meeting" (Німеччина), Міті о Терада — дире тор ш оли балетно о мис-
тецтва Кіото, президент Асоціації "Др жби Кіото — Київ", я і а тивно
розповідають про Київ своїх раїнах та сприяють йо о поп ляризації
серед місцево о населення

Цифра дня

12 409 700 000 
доларів США склав обіг зовнішньої торгівлі товарами в м. Києві у
січні–квітні 2013 року 
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Начальник Київського військового ліцею 
ім. І. Богуна попався на хабарі
Співробітни и Головно о правління СБУ м. Києві та Київсь ій об-

ласті спільно з працівни ами про рат ри ви рили протиправн діяль-
ність начальни а Київсь о о війсь ово о ліцею ім. І. Бо на.
Генерал-майор, зловживаючи сл жбовим становищем, вима ав 5

тисяч доларів США за вст п до навчально о за лад абіт рієнта, пові-
домили "Хрещати " в прес-се торі ГУ СБУ м. Києві та Київсь ій об-
ласті. 11 липня цьо о ро співробітни и СБУ затримали зловмисни а
"на арячом " під час одержання ним оштів.
За матеріалами ГУ СБУ м. Києві та Київсь ій області, про рат рою

м. Києва від рито римінальне провадження за озна ами злочин , перед-
бачено о ч. 5 ст. 368 Кримінально о оде с У раїни. Слідство триває.
На ад ємо, що в ГУ СБУ м. Києві та Київсь ій області діє телефон

довіри. Я що ромадянам відомі фа ти вима ання та отримання хаба-
рів з бо посадовців та сл жбовців державних ор анів столично о ре-
іон , можна зателефон вати за номером (044) 226-32-32. Інформація,
я а надійде, обов'яз ово б де перевірена. За рез льтатами перевір и,
з ідно з чинним за онодавством, СБУ б д ть вжиті відповідні заходи.
Телефон довіри працює цілодобово

У суботу зеленбудівці представлять нові квіткові
композиції до Дня Хрещення Київської Русі
На змін "Вистав и зелених авто" фахівці КП "Київзеленб д" от ють

нові віт ові омпозиції, що б д ть присвячені одній із най оловніших
подій нашої історії — хрещенню Київсь ої Р сі. Квіт ова інсталяція "Дня
Хрещення Київсь ої Р сі" с ладатиметься з 8 омпозицій, одна з
я их — "Шляхи до істини" — об’єдн ватиме три е спозиції. Ця мас-
штабна віт ова б дова проілюстр є відвід вач епохальн подію —
введення християнства я державної релі ії Київсь ій Р сі. На вистав-
ці відвід вачі змож ть побачити інсталяції образів Свято о Володими-
ра Вели о о, обриси иївсь ої Лаври та мо тні хвилі Дніпра. Та ож
віт ові дизайнери створять с льпт ри образів Кня ині Оль и, Хре-
щення Немовляти, Андрія Первозванно о.
Фахівці столично о зелено о осподарства вже оформили ма ети

об’ємних омпозицій, для ви отовлення я их ви ористов валися мета-
леві та дерев’яні ар аси висотою понад 2 метри. Для оформлення
е спозицій обрано однорічні та ба аторічні віти, а та ож інертні мате-
ріали: равій, пісо , марм рова рихта.
Насолодитися новими витворами "Київзеленб д " ияни та ості сто-

лиці змож ть з 20 липня

"Радикал" очистять 
від небезпечних відходів
Наступного тижня з території заводу розпочнуть вивозити 
хлорвмісні речовини
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Задля безпечення иян та
по ращення е оло ічно о
лімат в місті продовж -
ють вивільняти територію
олишньо о завод "Ради-
ал" від то сичних речовин,
я і збері аються т т же
ба ато ро ів, — хлорор а-
нічних відходів та рт ті.
Тож чер ов партію хлор
вивез ть же наст пно о
тижня. Речовин повез ть
за ордон на перероб .

Як зазначила "Хрещатику" дирек�

тор Департаменту промисловості та

розвитку підприємництва Людмила

Денисюк, міська влада дуже стурбо�

вана екологічною ситуацією довкола

ВАТ "Радикал". "Не дивлячись на те,

що впродовж 2001—2006 років була

здійснена значна робота з ліквідації

наслідків цього виробництва, ще за�

лишилося чимало проблем. Зокрема

нам потрібно знешкодити 45 тонн

хлорвмісних сполук та утилізувати

200 тис. тонн ртутьвмісних відходів

заводу",— каже Людмила Денисюк.

Нагадаємо: ще у 1996 році підпри�

ємство "Радикал" припинило свою

діяльність. Тоді залишки хімічних

речовин не вивезли з установи, від�

так вони зберігаються там без на�

лежних умов.

Раніше тут виробляли каустичну

соду шляхом електролізу. Отже, на�

разі основним джерелом забруднен�

ня залишається цех електролізу,

склад солерозчинника та шламона�

копичувачі. Окрім того, потребують

демонтажу та вивезення будівельні

конструкції та підлога цеху електро�

лізу, де зберігаються залишки ртуті.

Оскільки місто не має коштів на

комплексне очищення території, то

працюватимуть поетапно й спочатку

планують ліквідувати останню пар�

тію хлорвмісних речовин. Для цього

передбачили видатки в сумі 900 тис.

грн. А 45 тонн хлорвмісних сполук

уже наступного тижня повезуть до

Європи на утилізацію. Відправляти�

муть їх з особливими заходами безпе�

ки. "Старі контейнери з речовиною

перепаковуються у спеціальну стан�

дартну для всього світу упаковку —

великі біг�беги — й на спеціальних

закритих автомобілях перевозять",—

розповіла голова Всеукраїнської еко�

логічної ліги Тетяна Тимочко.

Також місто якомога швидше пла�

нує знешкодити та утилізувати й

ртутьвмісні відходи. А їх тут майже

200 тис. тонн. Торік з міського бю�

джету вже було виділено 5 млн грн

на розроблення техніко�економіч�

ного обґрунтування, проведення на�

укових досліджень стану ґрунту, по�

вітря, споруд і промислового май�

данчика ВАТ "Радикал". Але для ре�

алізації цього проекту необхідні

значно більші фінансові вкладення,

а саме 1 279 000 грн. Профінансува�

ти цю роботу самостійно місту не

під силу. "Ми звернулися до Прези�

дента України з проханням виділити

у 2013 році на цей проект з резерв�

ного фонду державного бюджету 300

млн грн і сподіваємося, що нас по�

чують. Адже немає нічого важливі�

шого за здоров’я та життя україн�

ського народу",— підсумувала Люд�

мила Денисюк.

Додамо, що швидше за все ртуть�

вмісні відходи також утилізовувати�

муть за межами країни, адже єдине

українське підприємство — Горлів�

ський "Микитартуть" може переро�

бити усього 2 тис. тонн на рік. Скла�

дувати ж небезпечний матеріал від�

мовляється. А Київ так надовго роз�

тягувати процес демеркуризації не

збирається.

До речі, столиця має надійних

партнерів, які допомагають покра�

щити екологію міста. Так, минулого

року територію заводу "Захід" було

повністю очищено від берилію

"Картка киянина" дозволяє 
заощадити на ліках
За період дії проекту майже 4 тисячі мешканців столиці отримали
знижку в аптеках "Фармація" на 20 тисяч гривень
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Уже 60 тисяч иян мають "Карт
иянина" й орист ються всіма при-
вілеями, я і вона дає. А до інця
2013 ро ще 425 тисяч меш анців
столиці змож ть отримати соціальн
арт . В дієвості прое т днями
особисто пере онався заст пни о-
лови КМДА Ві тор Корж, здійснивши
онтрольн за півлю лі ів приват-
ній аптеці та одном із за ладів ме-
режі апте КП "Фармація".

Аптеку для закупівлі ліків обирали навмання з

усіх 60�ти, які відпускають медикаменти для дер�

жателів соціальної картки. Для порівняння цін

придбали найпоширеніші ліки: амізон, анальгін,

валідол, корвалол тощо. Тож чотирнадцять препа�

ратів, придбаних в аптеці № 46 КП "Фармація",

коштували б майже 220 грн, а з "Карткою кияни�

на" виходить дешевше. Ті самі препарати купили

й у приватній аптеці неподалік. Цікаво, що там

кількох найменувань препаратів не було взагалі, а

ще кілька запропонували замінити на відповідні.

Після підрахунку покупки відразу стало зрозу�

міло, що за всіма позиціями із соціальною карт�

кою ціни будуть нижчі. "Наприклад, феномінова

кислота в "Фармації" коштує 22 грн, а в приватній

аптеці — 26 грн. Тож для пенсіонерів, які мають й

так невеликі пенсії, заощаджуються чималі кош�

ти",— зазначила соціальний працівник Печер�

ського району Єлизавета Толубицька, яка допо�

магала здійснювати закупівлю та має "Картку ки�

янина".

"Ми сьогодні переконалися в дієвості механіз�

му "Картки киянина", зокрема наданні знижок на

медичні препарати, що пропонуються у 60�ти ап�

теках КП "Фармація". Придбавши два набори

часто вживаних препаратів в одній із комуналь�

них аптек та в комерційній аптеці, ми змогли по�

рівняти ціни та побачити реальну надану знижку.

Тож робота у напрямі розвитку мережі та розши�

рення переліку ліків триватиме",— зазначив за�

ступник голови КМДА Віктор Корж.

Поки що знижки за карткою надаються на 100

найменувань медичних препаратів, проте посадо�

вець зауважив, що загалом перелік ліків, які від�

пускаються зі знижкою утримувачам "Картки ки�

янина", міститиме близько 800 найменувань мед�

препаратів приватної аптеки, що за статистикою

нині є найбільш затребуваними на фармацевтич�

ному ринку. Крім того, у 10 районах з успіхом

функціонують "Соціальні аптеки", які створені на

базі аптечної мережі КП "Фармація". Нагадаємо:

в цих аптеках для власників соціальної картки

встановлена спеціальна ціна, що на 10—40 %

нижча від роздрібної вартості ліків в мережі аптек

на всі лікарські засоби (в тому числі ті, які відпус�

каються за рецептом лікаря). Для відпуску цих лі�

ків встановлено норму. Зокрема, після пред’яв�

лення картки відпускатимуться рецептурні лікар�

ські засоби в кількості, зазначеній в рецепті, а

безрецептурні — одна упаковка кожного лікар�

ського засобу під час звернення.

До речі, згідно з інформацією КП "Фармація",

за період дії соціального проекту, з червня 2012

року по червень 2013�го, до них звернулося 3566

власників "Картки киянина", яким відпустили

10 628 упаковок лікарських засобів на загальну су�

му 80 104 грн. Відзначимо, сума знижки при цьо�

му склала 19 990 грн.

Додамо, що до кінця року соціальну картку

зможуть отримати ще 425 тис. киян. Нині її дер�

жателями є окремі категорії киян, які потребують

соціального захисту, зокрема й багатодітні та оди�

нокі матері

Згідно з інформацією КП
"Фармація", за період дії

соціального проекту, з червня 
2012 року по червень 2013#го, 

до них звернулося 3566 власників
"Картки киянина", яким відпустили 
10 628 упаковок лікарських засобів
на загальну суму 80 104 грн. Сума

знижки при цьому склала 
19 990 грн.

Місту потрібно
знешкодити 45 тонн
хлорвмісних сполук 

та утилізувати 200 тисяч
тонн ртутьвмісних

відходів заводу

У місті продовж ють вивільняти територію олишньо о завод "Ради ал" від то сичних речовин, я і збері аються т т же
ба ато ро ів, — хлорор анічних відходів та рт ті

В дієвості прое т "Карт а иянина" особисто пере онався заст пни олови КМДА Ві тор Корж, здійснивши
онтрольн за півлю лі ів приватній аптеці та одном із за ладів мережі апте КП "Фармація"
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Тенденції

Ділові новини
Київщина — 
в “будівельних” лідерах
За перше півріччя 2013 ро в

Єдином державном реєстрі
зареєстровано 47 962 до мен-
ти на почато б дівельних робіт,
з я их: 25 498 повідомлень про
почато ви онання робіт, 22 212
де ларацій про почато їх ви о-
нання та 252 дозволи на їх ви о-
нання. За той самий період ми-
н ло о ро зареєстровано
19 626 повідомлень, 21 759 де-
ларацій та 394 дозволи. Про це
повідомив перший заст пни
Державної архіте т рно-б ді-
вельної інспе ції У раїни Анато-
лій Гри ор. Та ож Держарх-
б дінспе цією I півріччі цьо о
ро зареєстровано 27 517 де-
ларацій про отовність об’є -
тів, що на 12 % більше, ніж
відповідном періоді мин ло о
ро . Позитивна динамі а іль-

ості зареєстрованих до мен-
тів збері ається і відповідно до
почат ви онання б дівельних
робіт — на рівні 15 %. Лідерами
щодо іль ості зареєстрованих
де ларацій про почато б дів-
ництва І півріччі стали: До-
нець а (3293), Київсь а (1125),
Одесь а (1026) та Львівсь а
(986) області. Найбільша іль-
ість введених в е спл атацію
об’є тів зареєстрована До-
нець ій (3677), Київсь ій облас-
тях (1713) та Крим (1752). За
І півріччя введено в е спл ата-
цію 19 538 об’є тів житлово о
б дівництва, з я их 657 ба ато-
вартирних та 18 881 індивід -
альних житлових б дин ів. Ліде-
рами щодо іль ості об’є тів
введено о житла травні є До-
нець а область (2109), Крим
(1594), Київсь а область
(1429)

Екс�директор “Аеросвіту”
оголошений у розшук
Правоохоронними ор анами

Київсь ої області ведеться роз-
слід вання римінальних прова-
джень відносно посадових осіб
авіа омпанії “Аеросвіт” зв’яз
з пор шенням ними за онодав-
ства про працю, зо рема неви-
плат зарплати та невиплат
страхових внес ів до Пенсійно-
о фонд . Ор ани про рат ри
Київсь ої області здійснюють
процес альне ерівництво до-
с довим розслід ванням цих
проваджень. Колишньом ен-
дире тор омпанії, за час е-
рівництва я о о творились за-
значені забор ованості, о оло-
шено про підозр вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст.
172 ( р бе пор шення за оно-
давства про працю), ч. 1 ст. 173
( р бе пор шення оди про

працю), ч. 1 ст. 175 (невиплата
заробітної плати), ч. 3 ст. 212-1
( хилення від сплати страхових
внес ів) КК У раїни. Я повідо-
мили “Хрещати ” в про рат -
рі, олишній ендире тор ом-
панії нама ається хилитися від
слідства, в зв’яз з чим йо о
о олошено міжнародний роз-
ш . За поданням про рат ри
області на по ашення забор о-
ваності зарплати перед праців-
ни ами авіа омпанією здійсню-
ються част ові виплати. Вже ви-
плачено майже 6 млн рн, в то-
м числі червні — 2,7 млн рн.
За рез льтатами дос дово о
розслід вання в римінальном
провадженні щодо забор ова-
ності перед Пенсійним фондом
У раїни, авіа омпанією повні-
стю відш одовано завдані дер-
жаві збит и на с м 8,7 млн рн.
С дом на ладено арешт на май-

но та бан івсь і рах н и авіа-
омпанії “Аеросвіт”

Якість іграшок стане
європейською

Контроль за безпечністю дитя-
чих і рашо посилюється — Каб-
мін затвердив відповідний техніч-
ний ре ламент. Це б ло об мов-
лено необхідністю приведення
технічно о ре ламент безпе и і -
рашо відповідність до Дире ти-
ви Європейсь о о парламент та
ради. Розроб ою до мента зай-
малося Міне ономрозвит . Та-
им чином, держава страх є свій
вн трішній рино від нея існої
прод ції, а відповідно — і захи-
щає раїнсь о о споживача. Тех-
нічний ре ламент є анало ом єв-
ропейсь их дире тив, я ими вста-
новлюються обов’яз ові вимо и
до я ості прод т . Нова реда ція

дає можливість ви ористов вати
європейсь ий досвід с часно о
технічно о ре лювання я ості
прод ції в частині оформлення,
зміст , форми, заходів: он рети-
зовані фізичні, хімічні, пожежні та
і ієнічні вимо и до і рашо . Крім
то о, визначені план заходів із за-
стос вання ре ламент , стро и та
відповідальні за їхнє ви онання.
На адаємо, що технічні ре ламен-
ти — с часна процед ра підтвер-
дження оцін и відповідності, я а
прийшла на замін сертифі ації,
що застосов вались в У раїні до
рішення щодо адаптації до євро-
пейсь о о за онодавства. С час-
на оцін а відповідності стає більш
де ларативною, має на меті поси-
лити відповідальність виробни а,
я ий зап с ає прод цію в обі і
зменш є адміністративне наван-
таження на процеси, пов’язані з її
введенням

Вага золота
НБУ продовжує нарощувати 
резерви в дорогоцінному металі
Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

За оцін ами е спертів, част а золота в резервах Нац-
бан в червні підвищилася до 6,55 % проти 6,44 %
травні. Фахівці інформаційно-аналітично о центр
FOREX CLUB в У раїні зазначають, що збільшення в ла-
день золото на 82,4 тис. тройсь их нцій пов’язано з
привабливою ціною на доро оцінний метал в цей пері-
од на світовом рин . Відповідно, очі ється, що йо о
вартість зростатиме і в дов остро овій перспе тиві,
можливе навіть різ е здорожчання. В свою чер , на
раїнсь ом валютном рин продовж є пан вати від-

носний спо ій, що, відповідно, є позитивним си налом
для інвесторів.

За словами керівника інформаційно�аналітичного центру FOREX CLUB в

Україні Миколи Івченка, попри можливість подальшого здешевлення золо�

та — до 1150 доларів за унцію — на тлі наближення початку скорочення стиму�

люючих заходів в США, цей дорогоцінний метал залишається привабливим

активом в довгостроковій перспективі. “Попит з боку промисловості на метал

залишається стабільним, а продажі спостерігаються переважно з боку інвести�

ційних і хеджевих фондів. Тому, щойно покращаться перспективи в світовій

економіці, зокрема, ситуація в єврозоні та Китаї, золото знову може стати об’�

єктом для покупок і різко подорожчати”,— прогнозує Микола Івченко. Част�

ка золота в ЗВР в країнах Європи в середньому становить близько 12�15 %, то�

му дії НБУ з купівлі золота — це, ймовірно, один з кроків у цьому напрямку.

Що стосується “погоди” на валютньому ринку — саме час урізноманітнюва�

ти свій “грошовий кошик”. Другий липневий тиждень поспіль ціни на основ�

ні іноземні валюти у столиці знижувалися, і це може тривати й наступного

тижня. Адже на валютному ринку розпочався “мертвий” сезон, котрий тради�

ційно збігається з “високим” туристичним сезоном. Тож ті, хто волів би дода�

ти до своїх грошових запасів на осінь дещицю в іноземній валюті, можуть спро�

бувати поповнити заощадження. Але “стояння цін” може тривати недовго,

адже ситуація на світових ринках, зокрема, на валютному, може зазнати рапто�

вих змін, як це сталося з 8 по 12 липня.

Нагадаємо, інвестори очікували, що публікація протоколів останнього засі�

дання ФРС США 11 липня дозволить більш�менш вірогідно припустити, коли

у ФРС дійдуть до рішення про скорочення обсягу викупу проблемних обліга�

цій. Якби був бодай один натяк на терміни та обсяги, долар США мав би здо�

рожчати, особливо у парі з євро EUR/USD. Однак основною інтригою стали

заяви голови та представників Європейського центробанку щодо того, як ЄЦБ

пітримуватиме надалі економіку єврозони. Непослідовність, а то й відверті

протиріччя призвели до того, що дехто повірив Маріо Драгі про швидкий пе�

рехід економіки Євросоюзу від рецесії до зростання, а дехто вирішив не ризи�

кувати. Замість долара США саме євро зростав у цінах на світовому ринку, ос�

кільки статистика свідчила про те, що деякі галузі європейської економіки

справді показують зростання, особливо зовнішня торгівля. Натомість, прото�

коли засідання ФРС США викликали розчарування, бо не містили натяків на

терміни припинення підтримки економіки країни, а різке зростання безробіт�

них у США зіштовхнуло долар США до мінімальних цін за останні три місяці.

Київський готівковий ринок валюти доволі насторожено сприйняв коли�

вання цін на долар США та євро на світовому ринку, адже вони не збігалися з

очікуваннями. Тому оператори ринку доволі обережно “зондували ґрунт” на

предмет реакції споживачів на подорожчання євро чи просідання у цінах дола�

ра США. Коливання були помірними, а “стояння” цін спостерігалося впро�

довж усього періоду від 9 до 11 липня. Особливо це видно на прикладі долара

США. З 8 по 14 липня він стабільно коштував 8,1360�8,1570 грн за одиницю.

Зростання цін відбулося лише 13 липня, до 8,1440�8,1550 грн. Характерно, що

ціни продажу не зазнали суттєвих змін, і протягом тижня стати власником $1

можна було за 8,1550�8,1580 грн. Натомість ціни покупки “стояли” до суботи

13 липня. Першого вихідного дня ціни покупки банками доларів “стрибнули”

майже на 1 копійку і склали 8,12440�8,1455 грн. Отже, це може свідчити про ви�

соку зацікавленість операторів столичного ринку готівкової валюти у скупову�

ванні доларів, але водночас “стояння” цін продажу цієї валюти говорить про

небажання продавців розлучатися з ними, а також про очікування зростання

цін на валюту США на світовому ринку найближчим часом.

Утім, ці сподівання можуть виявитися марними. Навіть за умови зростання

долара на світовому ринку наступного тижня, в столиці ця валюта навряд чи

значно подорожчає. Як зазначив “Хрещатику” Микола Івченко, на світовому

ринку найближчими днями ймовірне зростання долара, адже виходитиме мак�

роекономічна статистика по США, яка може засвідчити зростання в галузях,

зокрема, у будівництві, що, в свою чергу, підтримає долар. Однак зміцнення

позицій долара у світі майже не позначиться на його вартості в Києві, оскільки

загалом на українському валютному ринку панує відносний спокій — Нацбанк

продовжує виймати надмірну грошову масу з економіки, що стримує ціни,

зокрема, на долар. Пан Івченко прогнозує, що наступного тижня в Києві мож�

на буде придбати готівковий долар за ціною від 8,154�8,166 грн, але трішки до�

рожче, ніж в цілому по країні.

Якщо долар минулого тижня в столиці залишався спокійним, то євровалю�

ту лихоманило. Оператори готівкового ринку валюти в столиці пильно стежи�

ли за коливаннями цін у парі EUR/USD на світовому ринку та коригували вар�

тість готівкового євро. 8 липня євро коштував від 10,404 (покупка) до 10,5160

грн (продаж). 9 липня євровалюта подорожчала на 4�5 копійок, а 10 липня

втратила 5�6 копійок. Але 11 липня, коли вийшли дані про зростання кількості

безробітних у США, євровалюта і на світовому, і на київському ринку пішла

вгору й сягнула в Києві 10,5800�10,6990 грн. А у вихідні евро взяв новий рекорд

у 10,6390�10,6800 грн. Наступного тижня, вважає Микола Івченко, євро поде�

шевшає на світовому ринку, оскільки очікується статистика по єврозоні, зок�

рема, сальдо платіжного балансу та індекс ділової активності Німеччини від

ZEW. На думку експерта, якщо ці дані будуть негативними, а статистика по

США — позитивною, складеться “баланс факторів для євро помірно негатив�

ний”, відтак євровалюта дешевшатиме. У Києві на готівковому ринку євро мо�

же коштувати в продажу від 10,54 до 10,91 грн за одиницю, що на 2 копійки де�

шевше, ніж по країні 
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Казна багата 
векселями

Борги з прибутками
Якщо уявити найпростішу схему, яка запуска�

ється за допомогою казначейських векселів, то

вона матиме такий вигляд: замість “живих” гро�

шей держава пропонує суб’єктам підприємниць�

кої діяльності та бюджетним установам зобов’я�

зання погасити борги протягом певного часу. Від�

повідно до ухваленого пакету “вексельних” зако�

нів, фінансові казначейські векселі випускаються

на термін до 5 років з прибутком у 5 % річних.

Придбавши вексель, наприклад, на 100 грн, через

5 років власник матиме прибуток у 20 грн. Вельми

ліберальними є умови надання векселів в оплату

боргів. По�перше, тільки за згодою кредитора

можна видати йому векселі. По�друге, передба�

чається, що кількість векселів буде контрольова�

ною, тобто, наразі розмови про “паралельні гро�

ші” безпідставні. По�третє, за казначейським

векселем держава має розрахуватися з кредито�

ром “живими” грошима у терміни, визначені век�

селем. Тобто, без грошей власники векселів не за�

лишаться.

До плюсів оновленої вексельної схеми можна

зарахувати перерозподіл бюджетних коштів на

найнеобхідніші ділянки. Наприклад, замість ви�

плачувати ПДВ експортерам, держава може вида�

ти їм векселі, котрими експортери розрахуються

за податки. Натомість, вивільнені кошти буде

спрямовано, скажімо, на соціальні програми, на

зарплати бюджетникам та виплату пенсій.

Ще один плюс — обмеження сфери обігу вексе�

лів. Векселі можна перепродавати, але на товар�

ний ринок вони не потраплять.

Підводні камені векселів

Мінуси векселів, на відміну від плюсів, прихо�

вані. Один із них, але найсуттєвіший — порядок

випуску, обігу, обліку та сплати визначатиметься

спеціальним положенням, розробленим Кабмі�

ном. Але цього положення поки що не існує на�

віть у проекті. Історія з

ліцензуванням імпорту

ліків показала, наскільки

важливим для ринку мо�

же бути такий, на пер�

ший погляд, формальний

документ. Підприємці не

знають, чого чекати від

майбутнього положення,

і тому мають право на де�

яку напругу. Адже у будь�який момент Кабмін

може передбачити відстрочення погашення бор�

гів за векселями. Другий мінус полягає у штуч�

ному “заморожуванні” частини коштів підпри�

ємців. Звісно, боргове зобов’язання — краще,

ніж узагалі нічого. З огляду на проблеми, які по�

стійно є з компенсацією ПДВ експортерам, за�

документована обіцянка заплатити вельми під�

тримуватиме позиції наших експортерів на зов�

нішніх ринках, оскільки повага до державних

цінних паперів неабияка. З іншого боку, у вексе�

лях буде заморожено частину коштів, які підпри�

ємець, наприклад, хотів би вкласти у модерніза�

цію. А так йому залишається або чекати, доки

держава розрахується за векселями, або платити

ними податки.

Вексельні “страшилки” та реальність

Зрозуміло, що не від гарного життя держава

зважується на вексельну схему. Фінансисти непо�

кояться через збільшення зовнішнього боргу, ско�

рочення золотовалютних резервів Нацбанку

України та відсутність зовнішнього фінансового

підживлення. З $8 млрд, котрі потрібні для спла�

ти поточних рахунків цього року, в держави є ли�

ше близько половини. МВФ нам готовий надати

кредит, однак його умови видаються неприйнят�

ними. Залишаються тільки внутрішні резерви.

Схоже, вексельна схема — лише одна з цеглин, з

котрих НБУ та Мінфін зводять мур перед станом

технічного дефолту. Адже, окрім векселів, раніше

була запущена схема авансових податкових пла�

тежів, обов’язковий продаж частини валютної ви�

ручки експортерами, паспортизація обміну дола�

рів США.

Як і кожна новація, век�

селі супроводжуються

“страшилками”. Перша —

обвал гривні. Традиційно

гривня слабшає восени.

Зрозуміло, що після “ти�

хого” літнього сезону

зростає попит на іноземну

валюту. Долар США до�

рожчає, гривна слабшає,

потім ціни зазвичай стабілізуються. Векселі, звіс�

но, могли б обвалити гривню, якби сума, на яку

вони видані, дорівнювала хоча б 20 млрд грн. Та й

то це було би просто здешевлення, а не обвал. Але

передбачається, що суми коштів, під які видава�

тимуться векселі, жорстко контролюватимуться.

Друга — в країні вводяться “паралельні гроші”.

Формально, щось у цьому є. Якщо векселями

можна за щось заплатити, вони частково набува�

ють функції грошей. Однак сфера дії векселів

окреслена бюджетними розрахунками та подат�

ковими зобов’язаннями.

Третя — векселі призведуть до гіперінфляції

та карток�купонів на товари першого вжитку.

Знову ж таки, все залежить від кількості вексе�

лів та сфери їх дії. Доки те й інше буде під кон�

тролем, непокоїтися не варто. Але якщо векселі

справді стануть “паралельними грошима”, тоді

кожен волітиме надбати “живих” грошей, і цін�

ність гривні зросте. Проте навіть за найгіршого

сценарію гривня просто матиме вартість у век�

селях, трішки можуть піднятися ціни з поступо�

вим збалансуванням.

Наслідки вексельної схеми

Скоріш за все, пересічні кияни не помітять

запуску векселів. Більше того, в бюджетних ус�

тановах і підприємствах має зникнути напруга з

виплатою зарплат. А приватний сектор, вірогід�

но, скористається векселями для сплати, скажі�

мо, соціальних податків, що зменшить наванта�

ження на зарплатний фонд. Не виключено, що

й самі зарплати дещо зростуть. Далі може за�

працювати механізм взаємозаліків, котрий не�

одноразово допомагав комунальним підприєм�

ствам у ситуації, коли криза неплатежів та вели�

чезні борги призводили, приміром, до відклю�

чення “Київводоканалом” гарячої води підпри�

ємствам, та й населенню. “Комунальна лихо�

манка” спаде, бо вексельні платежі допоможуть

уникнути також пені на прострочку сплати бор�

гів. Що, в свою чергу, дозволить утримати тари�

фи на житлово�комунальні послуги на ниніш�

ньому рівні або підвищити їх незначно чи по�

етапно. До речі, запуск векселів може призвес�

ти й іще до однієї “приємності” — стабілізації

вартості пасажирських перевезень. Тобто, ціни

на проїзд у комунальному транспорті якщо й

зростуть, то вельми помірно. Аналогічна ситу�

ація з хлібом, ліками тощо. Цікаві наслідки че�

кають на київські підприємства. Вексельні залі�

ки допоможуть підняти статус підприємства,

адже наявність боргів автоматично знижувала

шанси на отримання позики чи залучення ін�

вестицій. Тож після запуску векселів варто очі�

кувати на збільшення обсягу інвестицій у київ�

ські підприємства

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

В У раїні незабаром війд ть в обі
нові цінні папери — азначейсь і
ве селі. Верховна Рада хвалила
4 липня відповідний па ет за онів,
відта , Президент У раїни залишає-
ться лише їх підписати. Але пред-
ставни и опозиції зверн лися до
лави держави з пропозицією вет -
вати до менти. Втім, та ий варі-
ант розвит подій мало хто вірить,
навіть самі ініціатори звернення. Але
за ал й досі незроз міло, чом
нав оло нових цінних паперів то-
чаться та і с переч и: одні ля ають
іперінфляцією, інші — ризою не-
платежів. Вочевидь, підприємців,
я і в рядовців — ожно о своя
правда. "Хрещати " вирішив розі-
братися, чо о че ати від ве селів
пересічним иянам.

Оновлені цінні папери дозволять уряду уникнути кризи
неплатежів, але підприємцям доведеться ретельніше прораховувати
прибутки й витрати 

Е сперт Ради підприємців при Кабміні Сер ій Кравчен о

Основним позитивом є те, що підприємці замість забор ованості отримають на р и реаль-
ні інстр менти, за допомо ою я их вони змож ть реаліз вати ті ошти, я і їм забор вала дер-
жава. Зо рема бізнес надається можливість сплати подат ових зобов’язань шляхом пред’яв-
лення ве селя. До не ативів потрібно зарах вати те, що підприємці не отрим ють рошей “на
р и”, а том існ є вели а ймовірність то о, що держава б дь-я ий момент прийме за оно-
давчий а т, я им може відстрочити сплат за ве селями або на ласти мораторій на їхнє ви о-
ристання (стосовно сплати подат ових зобов’язань). На сьо одні найбільше підприємці с ар-
жаться на нерівність дост п до відш од вання ПДВ. На їхню д м , позитивне рішення дер-
жавних ор анів стосовно відш од вання ПДВ залежить від рівня наближення підприємця до
влади. Ще однією проблемою є затрим а із відш од вання ПДВ за попередні ро и. Та , під-
приємці оцінюють бор держави стосовно відш од вання ПДВ розмірі 40 млрд рн. На д м-

Міністерства доходів і зборів, ця с ма завищена 10 разів. Я би там не б ло, оловною
причиною затрим и відш од вання ПДВ є недос онала система адміністр вання само о ПДВ,
а том саме ця проблема потреб є першочер ово о вирішення.

КОМПЕТЕНТНО

Відповідно до ухваленого пакету
"вексельних" законів, 

фінансові казначейські векселі
випускаються на термін 
до 5 років з прибутком 

у 5 % річних
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Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми

"Турбота. Назустріч киянам" на 2011 � 2015 роки" 
та фінансування її заходів у 2013 році

Рішення Київської міської ради № 327/9384 від 22 травня 2013 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської

міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 � 2015
роки", рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" (зі змінами та доповненнями),
з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення м. Києва Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити пункт 6 рішення Київської міської ради від 17.02.2011 
№ 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.
Назустріч киянам" на 2011 # 2015 роки" (в редакції рішення Київської
міської ради від 21.02.2013 N 23/9080) після слів "міського Товариства

Червоного Хреста" словами "перекладачам жестової мови Київської
організації УТОГ".

2. Затвердити зміни до міської цільової програми "Турбота. Назустріч
киянам" на 2011 # 2015 роки", затвердженої рішенням Київської міської

№
п/
п

Назва
напряму
діяль�
ності
(пріори�
тетні зав�
дання)

Перелік заходів програми Строк
виконання
заходу

Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: Очікуваний результат

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Адресна
матері�
альна
допомо�
га

1. Надавати одноразову адресну соціальну
матеріальну допомогу окремим категоріям
соціально незахищених верств населення м.
Києва

2011 � 2015 Головне управління
праці та соціального
захисту населення (з
01.01.2013 Департамент
соціальної політики)

Бюджет м. Києва 21449,5 380951,5 352080,9 459965,0 464960,0 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 142,1 тис. осіб /2 виплати/ 
Показник ефективності Середній розмір допомоги � 105 грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого року � 5 % 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 300,0 тис. осіб /12 виплат/ 
Показник ефективності Середній розмір допомоги � 210 грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого року � 5 %

2. Забезпечувати надання одноразової
адресної матеріальної допомоги
малозабезпеченим верствам населення м.
Києва, які опинилися в складних життєвих
обставинах

2011 � 2015 Головне управління
праці та соціального
захисту населення (з
01.01.2013 Департамент
соціальної політики),
районні в місті Києві
державні адміністрації

Бюджет м. Києва 3059,9 3683,9 6035,3 3000,0 3000,0 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 7,2 тис. осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 300 грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого року � 5 % 
II етап 
Показники продукту � 17,1 тис. осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 350 грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого року � 10 %

3. Забезпечувати надання допомоги на
поховання особи, яка не досягла пенсійного
віку та на момент смерті не працювала, не
перебувала на службі, не зареєстрована у
центрі зайнятості як безробітна, виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка
зобов'язалась поховати померлого

2011 � 2015 Головне управління
праці та соціального
захисту населення (з
01.01.2013 Департамент
соціальної політики),
районні в місті Києві
державні адміністрації

Бюджет м. Києва 2405,03 2400,0 3200,0 2400,0 2400,0 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 1,7 тис. осіб 
Показник ефективності Середній розмір допомоги � 1,0 тис. грн. 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 1,6 тис. осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 2,0 тис. грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги до минулого року � 40 %

4. Сприяти забезпеченню інвалідів, осіб
похилого віку та жінок, які зазнали
мастектомію, протезами, засобами
пересування, реабілітації, засобами
особистої гігієни (памперсами) та складного
протезування

2011 � 2015 Головне управління
праці та соціального
захисту населення (з
01.01.2013 Департамент
соціальної політики)

Бюджет м. Києва 5850,4 17150,0 25780,5 7000,0 7000,0 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 6,2 тис. осіб 
Показник якості 
Відсоток збільшення кількості одержувачів � 5 % 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 8,5 тис. осіб 
Показник якості 
Відсоток збільшення кількості одержувачів � 37 %

5. Сприяти забезпеченню ортопедичним
взуттям жителів міста Києва

2011 � 2015 Головне управління
праці та соціального
захисту населення (з
01.01.2013 Департамент
соціальної політики)

Бюджет м. Києва 500,0 1550,0 1550,0 650,0 700,0 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 570 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 0,9 тис. грн. 
Показник якості 
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів � 4 % 
2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги � 5 % 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 1,0 тис. осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 1,1 тис. грн. 
Показник якості 
1. Відсоток збільшення кількості одержувачів � 75 % 
2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги � 22 %

6. Здійснювати привітання мешканців м.
Києва, які відзначають свій 100�літній
ювілей, з врученням матеріальної
допомоги, квітів, адреса та подарунку

2011 � 2015 Головне управління
праці та соціального
захисту населення (з
01.01.2013 Департамент
соціальної політики)

Бюджет м. Києва 47,0 42,0 45,0 50,0 55,0 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 51 особа 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 800 грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги � 10 % 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 60 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 900 грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги � 10 %

7. Надавати матеріальну допомогу на
придбання твердого палива ветеранам
війни та малозабезпеченим сім'ям, які
отримують субсидії

2011 � 2015 Головне управління
праці та соціального
захисту населення (з
01.01.2013 Департамент
соціальної політики)

Бюджет м. Києва 486,6 399,6 420,1 500,0 500,0 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 120 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 2,8 тис. грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги � 6 % 
II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 150 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 2,8 тис. грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги � 100 %

8. Надавати щомісячну матеріальну
допомогу прийомним сім'ям, одному з
батьків�вихователів дитячих будинків
сімейного типу, опікуну чи піклувальнику,
які виховують дитину�інваліда, яка є
сиротою (померли або загинули обоє
батьків) на кожну дитину�інваліда�сироту

2013 � 2015 Департамент соціальної
політики

Бюджет м. Києва � � 475,5 1200,0 1200,0 II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 47 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 1,1 тис. грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середньомісячного доходу на 10 � 20 %

9. Надавати щомісячну матеріальну
допомогу прийомним сім'ям, одному з
батьків�вихователів дитячих будинків
сімейного типу, опікуну чи піклувальнику,
які виховують дитину�інваліда (на кожну
дитину�інваліда)

2013 � 2015 Департамент соціальної
політики

Бюджет м. Києва � � 772,6 200,0 200,0 II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 105 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 0,8 тис. грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середньомісячного доходу на 5 � 10 %

10. Надавати щомісячну матеріальну
допомогу прийомним сім'ям, одному з
батьків�вихователів дитячих будинків
сімейного типу, опікуну чи піклувальнику,
які виховують дитину з ВІЛ�контактом, ВІЛ�
статусом (позитивним), контактом по
гепатиту C, гепатитом C (на кожну дитину)

2013 � 2015 Департамент соціальної
політики

Бюджет м. Києва � � 88,4 50,0 50,0 II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 12 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 0,8 тис. грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середньомісячного доходу на 5 � 10 %

11. Надавати матеріальну допомогу особам,
зареєстрованим у місті Києві, які народили
троє і більше дітей

2013 � 2015 Департамент соціальної
політики

Бюджет м. Києва � � 31,0 35,0 40,0 II етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів � 10 осіб 
Показник ефективності 
Середній розмір допомоги � 3,0 тис. грн. 
Показник якості 
Відсоток збільшення середньомісячного доходу на 5 %

ради від 17.02.2011 № 19/5406 (в редакції рішення Київської міської ради
від 21.02.2013 № 23/9080), згідно з додатком до цього рішення.

3. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 21.02.2013 
№ 23/9080 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми
"Турбота. Назустріч киянам" на 2011 # 2015 роки" та фінансування її
заходів у 2013 році":

в абзаці 3 пункту 4 слова і цифри "363 705,9 тис. грн." замінити
словами і цифрами "352 080,9 тис. грн.";

пункт 4 доповнити абзацом 24 такого змісту:
"# на надання матеріальної допомоги особам, зареєстрованим у місті

Києві, які народили троє і більше дітей, # 31,0 тис. грн. за поданням
Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)";

у пункті 4 абзаци 5 # 7 викласти в такій редакції:
"# на надання щомісячної матеріальної допомоги прийомним сім'ям,

одному з батьків#вихователів дитячих будинків сімейного типу, опікуну чи
піклувальнику, які виховують дитину#інваліда, яка є сиротою (померли

або загинули обоє батьків), на кожну дитину#інваліда#сироту # 475,5 тис.
грн.";

"# на надання щомісячної матеріальної допомоги прийомним сім'ям,
одному з батьків#вихователів дитячих будинків сімейного типу, опікуну чи
піклувальнику, які виховують дитину#інваліда (на кожну дитину#інваліда) #
772,6 тис. грн.";

"# на надання щомісячної матеріальної допомоги прийомним сім'ям,
одному з батьків#вихователів дитячих будинків сімейного типу, опікуну чи
піклувальнику, які виховують дитину з ВІЛ#контактом, ВІЛ#статусом
(позитивним), контактом по гепатиту C, гепатитом C (на кожну дитину) #
88,4 тис. грн.".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київської міської ради з питань гуманітарної політики і постійну комісію
Київської міської ради з питань бюджету та соціально#економічного
розвитку.

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Додаток до рішення Київської міської ради
22.05.2013 № 327/9384

Зміни до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 � 2015 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 (в редакції рішення Київської міської ради
від 21.02.2013 № 23/9080)

1. У розділі 1 "Паспорт міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 # 2015 роки":
1.2. У графі 3 позиціях 9 та 9.1 цифри "2102854,4" замінити цифрами "2091325,4".
2. У розділі 7 "Напрями діяльності та заходи міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 # 2015 роки":
2.1. Позицію 1 викласти в такій редакції:

2.2. У графі 9 позиції 2 цифри "43970,1" замінити цифрами "44035,1".
2.3. У графі 5 позиції 7 доповнити словами "районні в місті Києві державні адміністрації".
3. Розділ 8 "Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 # 2015 роки" викласти в такій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми

Етапи виконання програми Усього витрат на виконання
програмиI II

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі 78716,1 475849,8 481248,6 524017,0 531493,9 2091325,4

Бюджет м. Києва 78716,1 475849,8 481248,6 524017,0 531493,9 2091325,4

Кошти інших джерел � � � � � �
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 16 липня 2013 року

Про передачу у володіння та користування публічному акціонерному
товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал" зовнішніх каналізаційних

мереж навчально�виховного комплексу "Домінанта"
Розпорядження № 578 від 19 квітня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року №844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури", враховуючи звернення навчально�
виховного комплексу "Домінанта" (лист від 19 вересня 2012 року №1�75/433), з метою надійного утримання та якісного
обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Передати у володіння та користування публічному акціонерному
товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал" зовнішні каналізаційні
мережі навчально # виховного комплексу "Домінанта" згідно з додатком в
межах та на умовах, визначених Угодою про передачу в управління
відкритому акціонерному товариству "Акціонерна компанія
"Київводоканал", майна, що є комунальною власністю територіальної
громади м. Києва від 20.11.2003 (зі змінами та доповненнями), яку
укладено між ВАТ "АК "Київводоканал" та виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

забезпечити передачу зовнішніх каналізаційних мереж, зазначених у пункті
1 цього розпорядження, на умовах, визначених відповідною Угодою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації#
керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О.Г. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників 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)
19.04.2013 № 578

ПЕРЕЛІК 
зовнішніх каналізаційних мереж, які передаються у володіння та користування публічному

акціонерному товариству
"Акціонерна компанія "Київводоканал"

№ Назва
об'єкта, ад�
реса розта�
шування

Діаметр
труб, мм

Довжина,
м

Кількість
колодязів

Середня
глибина, м

Матеріал
труб

Рік
прокладки

Балансова вартість, грн

Первинна Залишкова

1. Зовнішні
каналіза�
ційні мере�
жі на вул.
Юності,3

150 
200

326,5 
155,5

14 
5

2,5 керамічні
керамічні

1974 29467
14033

згідно з
експер�
тною оцін�
кою

Заступник голови � керівник апарату О. Пузанов 

Про затвердження інформаційної картки 
з видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

(переоформлення, видачі дублікатів, анулювання)
Розпорядження № 560 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до підпункту 13 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 16 Закону України
"Про рекламу", статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги", статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Мі ністрівУкраїни
від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.Затвердити інформаційну картку адміністративної послуги з видачі
дозволу на розміщення зовнішньої реклами (переоформлення, видачі
дублікатів, анулювання), що додається.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської державної адміністрації # керівника
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанова О.Г.

Голова  О.Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 17.04.2013 № 560

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
З ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

(ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ, ВИДАЧІ ДУБЛІКАТІВ, АНУЛЮВАННЯ)
(назва адміністративної послуги)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)
МІСЬКИЙ ДОЗВІЛЬНИЙ ЦЕНТР 

(найменування центру надання адміністративної послуги)

1. Найменування центру надання
адміністративної послуги, в якому
здійснюється обслуговування суб'єкта
звернення

Міський дозвільний центр

2. Місцезнаходження центру надання
адміністративної послуги

Дніпровська набережна, 19�Б, м. Київ, 02098

3. Інформація щодо режиму роботи центру
надання адміністративної послуги

Прийом заяв з видачі дозволу на розміщення
зовнішньої реклами (переоформлення, видача
дублікатів, анулювання) в центрі здійснюється: понеділок, четвер, п'ятниця з
9�00 до 17�00 години, вівторок, середа з 13�00 до 20�00 години,
субота з 9�00 до 16�00 години, без перерви на обід

4. Телефон/факс (довідки),адреса електронної
пошти та веб�сайту центру надання
адміністративної послуги

тел. довідки (044) 590�54�38; www.ac.dozvil�kiev.gov.ua
e�mail:роst@gupp.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5. Закони України Закон України "Про рекламу",стаття 16. Закон України "Про адміністративні
послуги", стаття 8. Закон України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльностІ", стаття 4�1. Закон України "Про місцеве
самоврядування", підпункт 13 пункту "а" статті 30

6. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 "Про
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами"

7. Акти центральних органів виконавчої влади

8. Акти місцевих органів виконавчої влади/
органів місцевого самоврядування

Рішення Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253 "Про затвердження
Порядку розміщення реклами в м. Києві" (розділ II); Рішення Київської
міської ради від 26.01.2012 № 20/7357 "Про затвердження Концепції
розвитку зовнішньої реклами в місті Києві"

Умови отримання адміністративної послуги

12. Вичерпний перелік
документів для
отримання
переоформлення
дозволу

1. Заява за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 
№ 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або
уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру", згідно з додатком, з
обов'язковим зазначенням номера дозволу. 
2.       Документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб (у разі
зміни власника рекламного засобу). 
3. Оригінал зареєстрованого дозволу на розміщення зовнішньої реклами (дозвіл без
узгоджувальної частини є недійсним). 
4.Письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або
уповноваженого ним органу (особи). 
5. Банківські реквізити, ідентифікаційний номер. 
6. Документ (акт звірки взаєморозрахунків), що    підтверджує відсутність заборгованості у
розповсюджувача реклами, на розміщення рекламного засобу, якому раніше було надано
дозвіл за договором на право тимчасового користування місцем (у разі зміни власника
рекламного засобу)

13. Підстави видачі
дублікатів

1. Втрата дозволу. 
2.  Пошкодження дозволу

14. Вичерпний перелік
документів для
отримання дублікату
дозволу

1.       Заява за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005
№ 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або
уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру", згідно з додатком, з
обов'язковим зазначенням номера дозволу. 
2.0ригінал дозволу (у разі його пошкодження)

15. Підстави анулювання
дозволу

1. Звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу. 
2. Припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація).
3. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи �підприємця. 
4. Надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації

16. Вичерпний перелік
документів для
анулювання дозволу

1.       Заява за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005
№ 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або
уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру", згідно з додатком, з
обов'язковим зазначенням номера дозволу. 
2.       Оригінал зареєстрованого дозволу на розміщення зовнішньої реклами

17. Порядок та спосіб
подання документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Письмова заява та документи, що додаються до неї, подаються суб'єкту надання
адміністративної послуги через державного адміністратора міського дозвільного центру
особисто суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, а також можуть бути
надіслані рекомендованим листом з описом вкладення,  підпис заявника (фізичної особи�
підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально

18. Платність
(безоплатність) надання
адміністративної
послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно

19. Строк надання
адміністративної
послуги

1.Видача дозволу� 10 робочих днів. 
2. Переоформлення дозволу � 2 робочих дні 
3. Видача дублікатів � 2 робочих дні 
4. Анулювання дозволу � 5 робочих днів.

20. Перелік підстав для
відмови у наданні
адміністративної
послуги

1. Подання суб'єктом звернення неповного пакету документів, необхідних для отримання
дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком. 
2. У поданих документах виявлено свідомо неправдиві відомості. 
3. Отримано негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або
інших оцінок органами, з якими погоджують надання дозволу

21. Результат надання
адміністративної
послуги

Суб'єкт звернення отримує дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (переоформлення
дозволу, дублікат дозволу, анулювання дозволу) або письмове повідомлення про відмову в
його отриманні

22. Способи отримання
відповіді (результату)

Результат надання адміністративної послуги надається суб'єкту господарювання особисто у
міському дозвільному центрі або надсилається поштовим відправленням з описом
вкладення, в тому числі письмове повідомлення про відмову в його отриманні

23. Строк дії дозволу Дозвіл видається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві суб'єкта
господарювання

11. Підстави для
переоформлення

1. Зміна найменування суб'єкта господарювання � юридичної особи або прізвища, імені, по
батькові фізичної особи � підприємця. 2.  Зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання

9. Підстава для одержання
адміністративної послуги

Розміщення зовнішньої реклами в місті Києві

10. Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання дозволу 

1. Заява за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 07.12.2005 № 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання
суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів
дозвільного характеру", згідно з додатком. 
2. Фотокартка та комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9
сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу. 
3. Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням (конструктивне
рішення,завірене підписами і печаткою розробника, яке містить інформацію
про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали,
підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики і
дотримання встановлених вимог ДСТУ, ДБН, ЄСКД та інших нормативних
документів (формат А4)).
4. Завірена належним чином копія ліцензії (кваліфікаційного сертифіката)
розробника, що підтверджує право останнього надавати послуги (роботи) на
право будівельного проектування та конструювання

Інформація про центр надання адмістративної послуги

Заступник голови � керівник апарату О. Пузанов 

Про організаційно�правові заходи щодо створення Центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва

Розпорядження № 603 від 23 квітня 2013 року
Відповідно до статей 104�107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78,137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини

першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 5, 7, 9 Закону України "Про екстрену медичну
допомогу", статей 1, 6, 7 Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", рішення Київської міської ради від 21 лютого 2013 року № 25/9082 "Про
створення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва":

1. Створити комісії з реорганізації Київської міської станції швидкої
медичної допомоги та Київського міського центру екстреної медичної
допомоги служби медицини катастроф шляхом злиття та створення на їх
майновій базі Центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф міста Києва (далі # Комісії) та затвердити їх склад, що
додається.

2 Комісіям:
2.1. Вжити в установленому порядку організаційно#правових заходів з

реорганізації Київської міської станції швидкої медичної допомоги та
Київського міського центру екстреної медичної допомоги служби
медицини катастроф шляхом їх злиття та створення Центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

2.2. Підготувати передавальні акти, в яких визначити, що Центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва є
правонаступником усіх прав та обов'язків реорганізованих Київської
міської  станції швидкої медичної допомоги та Київського міського центру
екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф та подати їх на
затвердження виконавчому органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

2.3. В установленому законодавством порядку попередити працівників
реорганізованих Київської міської станції швидкої медичної допомоги та
Київського міського центру екстреної медичної допомоги служби
медицини катастроф про створення Центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф міста Києва та забезпечити дотримання їх
соціально#правових гарантій у порядку та на умовах, визначених
законодавством України.

3. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) після
закінчення реорганізації закріпити за Центром екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф міста Києва на праві оперативного
управління майно реорганізованих закладів охорони здоров'я,
передбачених пунктом 1 цього розпорядження у встановленому
законодавством порядку.

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

Виконуючий обов'язки голови А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
23.04. 2013 №     603

Склад комісії з реорганізації Київської міської станції швидкої медичної допомоги
шляхом злиття з Київським міським центром екстреної медичної допомоги

служби медицини катастроф та створення на їх майновій базі Центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва

Голова комісії:

Вершигора Анатолій Васильович � головний лікар Київської міської станції швидкої медичної
допомоги

Члени комісії:

Баннікова Марія Вікторівна � головний спеціаліст � юрисконсульт сектору правового
забезпечення Департаменту охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Грінюк Віктор Ростиславович � голова депутатської фракції "Спортивний Київ" (за згодою);

Довгань Олена Іванівна � депутатська група "Соціальна справедливість" (за згодою);

Закревська Людмила Олександрівна � депутатська фракція "УДАР (Український Демократичний
Альянс за Реформи) Віталія Кличка" (за згодою);

Казаков Дмитро Юрійович � депутатська фракція "Громадський актив Києва" (за згодою);

Науменко Володимир Михайлович � депутатська фракція "Блок Юлії Тимошенко �"Батьківщина" (за
згодою);

Додаток до Інформаційної картки
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176

(керівнику дозвільного органу)

ЗАЯВА
Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати ________.^______________________
(назва документа дозвільного характеру)
(об'єкт, на який видається документ)
(місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)
(вид діяльності згідно з КВЕД)
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/  ім'я, по батькові та прізвище
фізичної особи # підприємця)
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
ідентифікаційний номер фізичної особи # підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів) 
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ фізичної особи # підприємця/уповноваженої особи) 
(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи # підприємця)          "
(телефон)                                                                                         (телефакс) ___________20_р.    _____________________________________________
(підпис керівника юридичної особи/фізичної особи # підприємця, уповноваженої особи) Документи, що додаються до

заяви:___________________________________________________
Заповнюється державним адміністратором:
|"___"___________200_ р. {Реєстраційний номер______
|(дата надходження заяви)   |                              |
І                                                    І________________________________________________________________________І
|__________________       |       (ініціали та прізвище     |
|     (підпис)            |     державного адміністратора) | 
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 16 липня 2013 року

Нечоглод Тетяна Миколаївна � заступник головного лікаря з економічних питань Київської
міської станції швидкої медичної допомоги

Старовойтова Тетяна Сергіївна � начальник відділу кадрів Київської міської станції швидкої
медичної допомоги

Тисова Алла Олександрівна � головний бухгалтер Київської міської станції швидкої медичної
допомоги

Шафаренко Жанна Юріївна � депутатська фракція "Народна Партія" (за згодою);

Щербинська Яна Володимирівна � депутатська фракція "Партія Регіонів" (за згодою);

Заступник голови �
керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
23.04.2013 № 603

Склад комісії 
з реорганізації Київського міського центру екстреної медичної допомоги

служби медицини катастроф шляхом злиття з Київською міською станцією
швидкої медичної допомоги та створення на їх майновій базі Центру

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва

Голова комісії:

Колодій Оксана Григорівна � заступник головного лікаря з економічних питань Київського
міського центру екстреної медичної допомоги служби медицини
катастроф

Члени комісії:

Грінюк Віктор Ростиславович � голова депутатської фракції "Спортивний Київ" (за згодою);

Довгань Олена Іванівна � депутатська група "Соціальна справедливість" (за згодою);

Закревська Людмила Олександрівна � депутатська фракція "УДАР (Український Демократичний
Альянс за Реформи) Віталія Кличка" (за згодою);

Казаков Дмитро Юрійович � депутатська фракція "Громадський актив Києва" (за згодою);

Ляшенко Катерина Іванівна � головний бухгалтер Київського міського центру екстреної
медичної допомоги служби медицини катастроф

Марченко Володимир Олександрович � начальник відділу автоматизованих систем управління та зв'язку
Київського міського центру екстреної медичної допомоги служби
медицини катастроф

Науменко Володимир Михайлович � депутатська фракція "Блок Юлії Тимошенко �"Батьківщина" (за
згодою);

Панченко Наталія Іванівна � провідний юрисконсульт Київського міського центру екстреної
медичної допомоги служби медицини катастроф

Ржевський Андрій Володимирович � головний фельдшер Київського міського центру екстреної
медичної допомоги служби медицини катастроф

Тихенко Сергій Вікторович � головний лікар Київського міського центру екстреної медичної
допомоги служби медицини катастроф

Шафаренко Жанна Юріївна � депутатська фракція "Народна Партія" (за згодою);

Щербинська Яна Володимирівна � депутатська фракція "Партія Регіонів" (за згодою);

Заступник голови �
керівник апарату О. Пузанов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 12 лютого 2007 року № 139 

“Про заходи з проведення соціального діалогу”
Розпорядження № 604 від 23 квітня 2013 року

Відповідно до статті 37 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 9 Закону України “Про соціальний діалог в
Україні”, Указу Президента України від 02 квітня 2011 року № 347/2011 “Про Національну тристоронню соціально�економічну ра�
ду” та у зв’язку з необхідністю внесення змін до Положення про Київську міську тристоронню соціально�економічну раду та її
складу, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

І. Унести до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 12 лютого 2007 року № 139 “Про заходи з проведення соціального
діалогу” такі зміни:

1.1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
“1. Утворити Київську міську тристоронню соціально#економічну раду

(далі — Міська рада) як постійно діючий дорадчий, консультативний та
узгоджувальний орган при виконавчому органі Київської міської ради (Ки#
ївській міській державній адміністрації).”.

1.2. Абзаци другий і четвертий пункту 2 викласти у такій редакції: 
“від виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер#

жавної адміністрації)# КОРЖА Віктора Петровича# заступника голови Київ#
ської міської державної адміністрації;

від організацій роботодавців — ДЕМЧАКА Руслана Євгеновича — голо#
ву Спільного представницького органу сторони роботодавців на рівні 
м. Києва, голову Ради Об’єднання організацій роботодавців “Федерація
роботодавців м. Києва” (за згодою). “.

1.3. У пункті 6 слова “Головному фінансовому управлінню виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”
замінити словами “Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

1.4. Доповнити розпорядження новим пунктом 8 такого змісту:
“8. Утворити секретаріат Київської міської тристоронньої соціально#

економічної ради та затвердити його склад, що додається.”.
У зв’язку з цим пункти 8, 9 вважати відповідно пунктами 9, 10.
1.5. Пункти 9, 10 викласти у такій редакції:
“9. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно

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

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ника голови Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.”.

2. Затвердити зміни до складу представників від виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до Київ#
ської міської тристоронньої соціально#економічної ради, затвердженого
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 12 лютого
2007 року № 139 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня
2011 року № 342), виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Затвердити зміни до Положення про Київську міську тристоронню
соціально#економічну раду, затвердженого розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 12 лютого 2007 року № 139, виклавши
його в новій редакції, що додається.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

23.04.2013 № 604

Склад секретаріату Київської міської тристоронньої соціально�економічної ради

Силенко Вікторія Леонідівна — заступник начальника управління праці
та зайнятості — начальник відділу політики зайнятості та соціально#трудо#
вих відносин Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київ#
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар

Сазонова Сталіна Федорівна — начальник управління з питань соціаль#
ного діалогу Київської міської ради профспілок (за згодою)

Яворський Віктор Іванович — голова Київської міської організації робо#
тодавців “Соціальне партнерство”, член спільного представницького ор#
гану Київської міської організації роботодавців (за згодою)

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

12.02.2007 № 139
(в редакції розпорядження

виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної

адміністрації)
23.04.2013 № 604 )

СКЛАД
представників від виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
до Київської міської тристоронньої соціально�економічної ради

Корж Віктор Петрович — заступник голови Київської міської державної
адміністрації, співголова

Крамаренко Руслан Михайлович — заступник голови Київської міської
державної адміністрації, заступник співголови

Силенко Вікторія Леонідівна — заступник начальника управління праці
та зайнятості — начальник відділу політики зайнятості та соціально#трудо#
вих відносин Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київ#

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар
Денисенко Володимир Миколайович — перший заступник директора

Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого орга#
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Денисюк Людмила Всеволодівна — директор Департаменту промисло#
вої політики та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Добровольська Оксана Миколаївна — директор Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації)

Довбань Ігор Миколайович — директор Департаменту економіки та ін#
вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Костюренко Тетяна Миколаївна — директор Департаменту соціальної
політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації)

Мохорєв Віталій Андрійович — директор Департаменту охорони здо#
ров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації)

Новицький Дмитро Юрійович — директор Департаменту житлово#ко#
мунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Ки#
ївської міської державної адміністрації) 

Падалка Віктор Михайлович — перший заступник директора Департа#

менту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь#
кої державної адміністрації)

Парфененко Дмитро Миколайович — директор Департаменту кому#
нальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки#
ївської міської державної адміністрації)

Петрук Віктор Іванович — директор Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Поворозник Микола Юрійович — перший заступник директора Депар#
таменту# начальник управління регуляторної політики та видачі докумен#
тів дозвільного характеру Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

12.02.2007 № 139
(в редакції розпорядження

виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної

адміністрації)
23.04.2013 № 604 )

ПОЛОЖЕННЯ 
про Київську міську тристоронню соціально�економічну раду

1. Київська міська тристороння соціально#економічна рада (далі —
Міська рада) є постійно діючим дорадчим, консультативним та узгоджу#
вальним органом, що утворюється виконавчим органом Київської міської
ради (Київською міською державною адміністрацією) за спільним рішен#
ням сторін для ведення соціального діалогу в місті Києві.

2. Міська рада у своїй діяльності керується Конституцією України, За#
коном України “Про соціальний діалог в Україні”, іншими законами Укра#
їни, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями
Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим По#
ложенням.

3. Міська рада здійснює свою діяльність на засадах: законності, верхо#
венства права та добровільності, репрезентативності сторін профспілок і
роботодавців та їх представників, незалежності, рівності та взаємної від#
повідальності сторін, конструктивності та взаємодії, взаємної поваги та
пошуку компромісних рішень, пріоритетності узгоджувальних процедур,
відкритості та гласності, обов’язковості дотримання досягнутих домовле#
ностей і виконання прийнятих рішень.

4. Основними завданнями Міської ради є:
4.1. Вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу що#

до економічного і соціального розвитку та розвитку трудового потенціалу
в місті Києві.

4.2. Підготовка та надання узгоджених пропозицій і рекомендацій ви#
конавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній ад#
міністрації) і Київській міській раді з питань формування та реалізації в
місті Києві державної економічної та соціальної політики, регулювання
економічних, соціальних і трудових відносин та шляхів подальшого їх роз#
витку.

5. Міська рада відповідно до покладених завдань:
5.1 Вивчає та аналізує стан економічного та соціального розвитку міс#

та Києва, виробляє та надає виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) рекомендації щодо його опти#
мізації.

5.2 Інформує виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську
державну адміністрацію) та Національну раду про стан соціального діало#
гу і діяльність його інституцій в місті Києві та надає пропозиції щодо його
удосконалення.

5.3 Налагоджує механізми постійної системної взаємодії між сторона#
ми соціального діалогу для координації їх зусиль при вирішенні економіч#
них і соціальних питань та регулювання економічних, соціальних і трудо#
вих відносин у місті Києві.

5.4 Надає рекомендації щодо формування бюджету міста Києва на від#
повідний рік, подає пропозиції щодо фінансування міських цільових про#
грам, соціальних виплат та інших питань, що зачіпають інтереси сторін
соціального діалогу;

5.5 Організовує консультації сторін соціального діалогу для узгоджен#
ня рішень щодо розвитку економічної й соціальної сфер, вироблення про#
позицій стосовно стратегії розвитку міста Києва з урахуванням інтересів
найманих працівників, роботодавців і держави;

5.6 Надає пропозиції до проектів програми економічного і соціального
розвитку м. Києва, інших міських цільових програм та нормативно#право#
вих актів, що приймаються виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією) і Київською міською ра#
дою стосовно регулювання економічних і соціально#трудових відносин;

5.7  На основі моніторингу стану соціально#економічних та трудових
відносин, додержання прав працівників і роботодавців та прийнятих
узгоджених рішень готує рекомендації виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо: оплати
праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і
організаціях, розташованих в місті Києві; створення сприятливого
середовища для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок
та організацій роботодавців, що діють в місті та з інших питань, що
належать до компетенції Міської ради, які сторони вважають значущими;

5.8 Розробляє пропозиції щодо укладання та виконання територіальної
угоди, сприяє укладанню колективних договорів;

5.9 Сприяє врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) на
території міста Києва;

5.10 Організовує проведення науково#практичних конференцій,
консультацій, семінарів та інших заходів з питань розвитку соціального
діалогу на регіональному рівні;

5.11 Затверджує регламент та плани роботи Міської ради.
6. Міська рада має право:
6.1 Звертатися до Київської міської ради, виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) з пропозиціями,
схваленими її рішенням;

6.2 Делегувати своїх представників для участі в обговоренні органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними
спілками та організаціями роботодавців питань соціальної та економічної
політики;

6.3 Запрошувати до участі у засіданнях Міської ради представників
районів міста Києва;

6.4 Одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців,
підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання
покладених на неї завдань;

6.5 Проводити консультації із Київською міською радою, виконавчим
органом Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією) стосовно питань, пов'язаних із розробленням та
реалізацією програм економічного і соціального розвитку м. Києва;

6.6 Звертатися до Національної тристоронньої, соціально#економічної
Міської ради з питань, що потребують врегулювання на національному
рівні;

6.7 Створювати експертні, робочі комісії та групи для реалізації своїх
функцій, в тому числі підготовки пропозицій та рекомендацій органам
виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань соціально#
економічного розвитку та трудових відносин в місті;

6.8 Здійснювати контроль за виконанням прийнятих нею рішень.
7. Міська рада складається з рівної кількості повноважних представни#

ків сторін соціального діалогу територіального рівня (по 15 представників
від кожної сторони) і об'єднує 45 членів, які виконують свої обов'язки на
громадських засадах:

7.1. 15 членів профспілкової сторони, делегованих репрезентативни#
ми профспілками та їх об'єднаннями, які мають відповідний міський ста#
тус;

7.2. 15 членів сторони роботодавців, делегованих репрезентативними

організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, які мають відповідний
міський статус;

7.3. 15 членів сторони виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), які призначаються виконавчим
органом Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією).

Строк повноважень членів Міської ради становить шість років.
Питання формування персонального складу Міської ради, ротації,

позбавлення повноважень її членів у зв'язку з неналежним виконанням
ними обов'язків або з інших причин, вирішуються в порядку,
встановленому кожною зі сторін Міської ради самостійно. Такі порядки є
невід'ємними додатками до регламенту Міської ради.

Кожна сторона зі свого складу обирає співголову та його заступників.
8. Координує діяльність Міської ради голова, який обирається на

першому засіданні із співголів сторін терміном на один рік почергово від
представників кожної із сторін.

Порядок та черговість ротації голови Міської ради визначається і
затверджується на її першому засіданні та вноситься окремим розділом
до регламенту Міської ради.

9. Співголова Міської ради:
9.1 Організовує та координує діяльність відповідної сторони;
9.2 Здійснює представництво відповідної сторони у Міській раді та за

дорученням сторони # поза нею;
9.3 Вносить за дорученням відповідної сторони пропозиції щодо

розгляду питань на засіданнях Міської ради;
9.4 Формулює та представляє за дорученням сторони її позицію в

процесі обговорення та прийняття рішень Міською радою, а також у
відносинах зі сторонами в період між засіданнями Міської ради;

9.5. Скликає засідання відповідної сторони Міської ради для
вирощення та узгодження спільної позиції з питань, що належать до
компетенції сторони;

9.6. Узгоджує та забезпечує проведення консультацій сторін Міської
ради;

9.7 Забезпечує інформування членів від відповідної сторони Міської
ради про рішення, а також про результати консультацій і домовленостей,
досягнутих на засіданнях Міської ради та в період між ними.

10. Члени Міської ради:
10.1 Беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідання

Міської ради;
10.2 Вносять пропозиції щодо діяльності Міської ради та вирішення

проблем, що відносяться до її компетенції;
10.3 Представляють відповідну сторону або Міську раду при

обговоренні у відповідному органі виконавчої влади, місцевого
самоврядування, об'єднаннях роботодавців та профспілок питань
формування та реалізації в місті Києві державної економічної й соціальної
політики, регулювання економічних, соціальних та трудових відносин (за
дорученням Міської ради та/або погодженням з відповідними
сторонами);

10.4 Беруть участь у роботі експертних, робочих комісій та груп, інших
заходах з метою розгляду питань соціально#економічного розвитку та
трудових відносин в місті Києві та підготовки відповідних узгоджених
рішень;

10.5 Інформують органи та організації, що їх делегували до складу
Міської ради, про діяльність Міської ради, прийняті нею рішення та про
свою роботу.

11. Організаційною формою діяльності Міської ради є засідання, які
проводяться не рідше одного разу на три місяці згідно з планом роботи
Міської ради на відповідний рік.

Позачергове засідання Міської ради скликається на вимогу голови або
однієї із сторін чи за взаємною згодою співголів.

Засідання Міської ради є правомочним, якщо на ньому присутня
більшість її членів від кожної сторони. Головує на засіданнях голова
Міської ради або співголова Міської ради за дорученням голови.

Рішення Міської ради оформляються протоколом (у разі необхідності #
у вигляді пропозицій, висновків та рекомендацій), який підписується
всіма співголовами Міської ради, а в разі їх відсутності # заступниками
співголів. 

Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням Міської ради, є
обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, яким вони адресовані, за участю делегованих
членів Міської ради.

Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на національному
рівні, подаються на розгляд Національної тристоронньої соціально#
економічної ради та центральних органів виконавчої влади.

12. Для реалізації своїх функцій за рішенням Міської ради можуть
утворюватися експертні, робочі комісії та групи, проводитися
консультації, узгоджувальні процедури, семінари, інші заходи.

Кожна сторона має право звертатися до фахівців та експертів за
консультаціями і роз'ясненнями стосовно питань, які розглядаються
Міською радою. Відповідні висновки щодо таких питань можуть
розглядатися на засіданнях Міської ради.

13. Для організаційного забезпечення    діяльності    Міської ради
виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською
державною адміністрацією) утворюється секретаріат, до складу якого
входить по одному представнику від сторін соціального діалогу, які
виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Матеріально#технічне забезпечення діяльності Міської ради
здійснюється   виконавчим   органом   Київської   міської  ради
(Київською міською державною адміністрацією).

Згідно із домовленістю сторін, матеріально#технічне забезпечення
підготовки засідання може здійснюватися стороною, яка є
відповідальною за його проведення або його ініціювала.

14. Порядок скликання і проведення засідань, прийняття рішень
Міської ради, її діяльності у період між засіданнями, визначається
регламентом, який затверджується Міською радою.

15. Міська рада систематично інформує громадськість міста Києва про
свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання через місцеві
засоби масової інформації та офіційні веб#сайти сторін соціального
діалогу.

16. Міська рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Заступник голови — керівник апарату  
О. Пузанов



Відповідач Ластовець Сер ію Михайлович адреса: м. Київ, в л. Хар івсь е
шосе, 154-А, в. 161 необхідно з'явитися 31.07.2013 р. о 10.00, до Дарниць о о
районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 114), для часті в
с довом засіданні по цивільній справі за позовом ПрАТ "У раїнсь ий страховий
дім" до Ластовець С.М. про відш од вання матеріальних збит ів в поряд
ре рес .

У разі неяв и відповідача до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявними
справі матеріалами йо о відс тність в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.
С ддя Є.І. Вов

Найбільше щастя людини Ходовєць ий вбачав армонійном родинном житті, я е він по азав на відомом ар ші "Кабінет х дожни а"
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Повчальна графіка з гумором
В столиці показують офорти Даніеля Ходовєцького

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Вперше в Києві за підтрим и Поль-
сь о о Інстит т представлено твори
видатно о європейсь о о рафі а,
поля а за походженням, яс раво о
діяча німець о о Просвітництва та
дире тора Берлінсь ої А адемії мис-
тецтв Даніеля Ні ола са Ходовєць о-
о. Йо о мініатюрні шедеври — пере-
важно ілюстрації до ни — можна
побачити в м зеї Ханен ів.

Даніель Ходовєцький починав з розпису таба�

керок для дешевих магазинів та створення невели�

ких живописних композицій. І став однією з клю�

чових фігур німецького мистецтва ХVІІІ століття.

Він обрав головним засобом художнього виражен�

ня гравюру й швидко добився успіху, малюючи по�

етичні образи бюргерського побуту, зігріті добро�

душним гумором. Майстер незмінно прагнув

працювати у дусі естетики "повчати, розважаючи".

Унікальне для України зібрання творів Ходовєць�

кого належить Харківському художньому музею.

На виставці представлено 257 офортів Даніеля

Ходовєцького. Вони створювалися для кола ні�

мецьких інтелектуалів доби Просвітництва другої

половини XVIII століття. Ці твори є дзеркалом сма�

ків, ідей та суджень Великої Епохи, яку неможливо

уявити без сарказму Вольтерівського "Кандида", ви�

соких моральних почуттів "Нової Елоїзи" Жана�

Жака Руссо, іскрометного гумору "Весілля Фігаро"

П’єра�Огюстена Бомарше, пригод крутійського ро�

ману "Історія Жиля Блаза" Алена Лесажа. Справж�

німи шедеврами мистецтва гравюри фахівці визна�

ють ілюстрації художника до "Страждань юного

Вертера" Йоганна Вольфганга Ґете.

Популярні у XVIII столітті серії моралізатор�

ських композицій про переваги розумного і пра�

ведного життя Даніель Ходовєцький (1726�1801)

подає легко і весело, з мінімальною кількістю по�

дробиць, утім дуже красномовно. Аркуші на ви�

ставці об’єднані тематично: ілюстрації до літера�

турних творів, побутові сцени з життя різних

верств суспільства, календарі, мода.

Найбільше щастя людини Ходовєцький вбачав

у гармонійному й упорядкованому родинному

житті. На відомому аркуші "Кабінет художника"

він показав власну родину, а також себе самого за

роботою — за столом перед офортною дошкою з

гравірувальною голкою в руці. З цього єдиного на

виставці автопортрета митець уважно і з любов’ю

дивиться з�під окулярів на своїх дітей і дружину, а

також і на нас, глядачів.

"Даніель Ходовєцький. Офорти з колекції Харків�
ського художнього музею"

Коли: до 22 вересня 2013 року, графік роботи: з

10.30 до 17.30, понеділок, вівторок — вихідні

Де: Національний музей мистецтв імені Богда�

на та Варвари Ханенків, вул. Терещенківська, 15,

тел.: (044) 235�02�06

Вартість квитків: для дорослих — 10 грн, для

студентів — 5 грн, для школярів та пенсіонерів —

3 грн

К А Г А Н Х Р И С Т О С
А С О Р Т Л О
В И Н Н И Ч Е Н К О І В
А О У Щ Е Р Б Я К
Л О Р І Б А Р И Л О А
Е П А Р Х Т У Н І К А
Р У Р А В И Д К І П У

С Н И Р К А Т І

Відповіді на сканворд 

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

Заява про е оло ічні наслід и діяльності
1. Мета здійснення прое тованої діяльності:
Метою здійснення прое т ре онстр ції ртожит під житловий б ди-

но з надб довою та ор анізацією вб дованих нежитлових приміщень є за-
безпечення населення я існими товарами та посл ами, юридичних осіб —
я існими офісними приміщеннями, створення нових робочих місць, розви-
то соціальної інфрастр т ри міста. Оцін вплив на нав олишнє середо-
вище проведено за технічними рішеннями прое т ре онстр ції ртожит-

під житлові б дин и з надб довою, розроблених спеціалізованими ор а-
нізаціями. Прое т розроблено на підставі: завдання на прое т вання та
ТУ на інженерні мережі. Технічні рішення, прийняті прое ті, відповідають
вимо ам е оло ічних, санітарно- і ієнічних, протипожежних та інших норм
та правил, що діють в У раїні на момент розроб и та передачі прое тної
до ментації, і забезпеч ють безпечн для життя та здоров'я людей е с-
пл атацію об'є та при додержанні заходів, я і передбачено прое том.

2. Основні види вплив на стан нав олишньо о середовища:

- Повітряне середовище: За альні валові ви иди забр днюючих
речовин с ладають 0,00172 т/рі , в т.ч.: о сиди азот 0,00004 т/рі ; о сиди
в лецю 0,0016 т/рі .
Оцін а про нозно о (розрах н ово о) рівня забр днення атмосферно о

повітря проведена шляхом співставлення с марно о по азни а
забр днення (ПЗ) с мішшю речовин з по азни ом ранично доп стимо о
забр днення (ГДЗ). Рівень забр днення ви идами від топ ової, я а
прое т ється, є доп стимим, а ст пінь небезпечності — безпечним.

- Геоло ічне середовище: Водосто и і водоймища на ділянці відс тні.
Підземні води не а ресивні. При е спл атації: пор шення інфільтрації
вито ів підземних вод, зменшення випаров вання під б дівлями, полив
зелених насаджень, пор шення мов підземно о сто . Це призведе до
вини нення омпле с періодичних та систематичних фа торів, я і під час
б дівництва та е спл атації спор ди сприятим ть збільшенню воло ості
ґр нтів основи, я рез льтат — можливе нерівномірне осідання спор ди.
Внаслідо б дівництва та надб дови ба атоповерхових житлових б дин-

ів, за ладання пальово о поля з ф ндаментом, є режимо творюючим фа -
тором для подальшої зміни ідродинамічних мов та перерозподіл напо-
рів, що може призвести до творення "баражно о" ефе т .
Захист р нтів передбачено за рах но по риття проїзд з асфальтобе-

тон . Родючий шар р нт відс тній. Підземні води не мають напірних влас-
тивостей, вони неа ресивні до бетонів нормальної щільності. Підземні во-
ди не забр днюються, ідро еоло ічний стан не по ірш ється. Захист р н-
тів від вітрової та водної ерозії забезпеч ється озелененням на тій частині
площад и, я а вільна від заб дови. Озеленення запровадж ється після
про лад и всіх підземних ом ні ацій, облашт вання дорі , на р нті, звіль-
неном від сміття.

- Водне середовище: Прое том передбачені наст пні санітарно-
технічні системи: осподарсь о-питне водопостачання; протипожежне
водопостачання; полив приле лої території; аряче водопостачання;
поб това аналізація; дощова аналізація; дренажна аналізація пар ін .
При б дівництві приймаються міри ма симально о захист підземних

водоносних оризонтів від забр днення з поверхні. При б дівництві та
е спл атації омпле с передбачене дотримання встановлених вимо для
запобі ання прони нення мі робіоло ічно о та хімічно о забр днення
підземні оризонти.
Відвід дощових і талих вод з дах б дівлі передбачається системою

вн трішніх водосто ів.
Перед с идом стічних вод місь аналізацію на аналізаційних

вип с ах встановлюється онтрольний олодязь відповідно до п.6.1.1
"Правил приймання стічних вод абонентів систем аналізації Києва".
Реалізація прое т не надасть не ативно о вплив на робот існ ючих

водопровідних та аналізаційних мереж, не пор шить ідроло ічний та
ідробіоло ічний режими підземних вод.

3. Зобов'язання замовни а щодо здійснення прое тних рішень
відповідності до норм і правил охорони НС і вимо е обезпе и на
всіх етапах б дівництва та е спл атації об'є та планованої
діяльності.
На всіх етапах прое тованої діяльності прое тні рішення б д ть

здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони
нав олишньо о середовища і вимо ами е оло ічної безпе и.

Замовни ПАТ ХК "Київмісь б д"

Генпрое т вальни ТОВ "Прое тінд стрія"

Від и та побажання надсилати в місячний термін з дня виход
п блі ації за адресою: 01010, м. Київ, в л. С ворова, 4/6, тел. 280-91-38.

Заява про наміри проведення ОВНС діючо о об'є та
З метою дотримання природоохоронно о за онодавства ТОВ "Демі он" розробляє

матеріали оцін и вплив на нав олишнє середовище діючо о об'є та.

Підприємство здійснює осподарсь діяльність по збиранню та збері анню небезпечних
відходів (ламп та приладів, що містять рт ть). Для здійснення осподарсь ої діяльності
ви ористов ється с ладсь е приміщення, що розміщ ється на території ВАТ "НДІ
еле тромеханічних приладів" за адресою: м. Київ, в л. А адемі а Кримсь о о, 27. Річний
обся на опичення відходів до 500000 шт./рі . По мірі на опичення відходи передаються
спеціалізованом підприємств на тилізацію. С лад вання ламп передбачено в спеціальній
тарі в за ритом приміщенні, джерела ви идів забр днюючих речовин відс тні, специфічні
відходи в процесі діяльності не творюються, с ид осподарсь о-поб тових вод здійснюється
в місь аналізацію.

В цілом вплив на нав олишнє середовище при здійсненні осподарсь ої діяльності в
межах нормативних вимо .

Від и та пропозиції щодо осподарсь ої діяльності підприємства надсилати олові
Святошинсь ої районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: 03115, м. Київ, пр-т
Перемо и, 97.

Шановні власни и вартир та нежитлових приміщень
б дин №43 — по в л. Червонот аць ій!

З 12 липня 2013 ро розпочинається обсл ов вання новоб дівлі №43 по
в л. Червонот аць ій Дніпровсь ом районі м. Києва ом нальним
підприємством з е спл атації і ремонт житлово о фонд "Житло-сервіс".
Обсл ов вання б де проводитися з періодичністю та стро ами надання посл
відповідно до розпорядження КМДА від 09.03.2011 №307.

Нарах вання за надані посл и б де проводитися за тарифом на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, я ий розраховано
відповідно до вимо постанови КМУ від 01.06.2011 №869, подано на роз ляд та
затвердження до Департамент е ономі и та інвестицій КМДА та становить
3,7965 рн /м2.

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

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідачів Ребе евша
Оле сандра Гри оровича, Дворнічен І оря Федоровича на роз ляд цивільної
справи за позовом ПАТ "Родовід Бан " до Ребе евши О.Г., Дворнічен І.Ф. про
стя нення забор ованості.

Роз ляд справи відб деться 29.07.2013р. о 10.00 в приміщенні Деснянсь о о
районно о с д м. Києва (02225, пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 17).

У разі неяв и відповідачів в с дове засідання справ б де роз лян то без їх
часті.
С ддя Шевч О.П.

Управління праці та соціально о захист населення
Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антної посади:
- спеціаліста І ате орії відділ прийом ромадян.

До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для
часті в он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення
зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна 4/7, . 19, тел. 280-69-98.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане відповідно до
розпорядження відділ ом нально-житлово о фонд Дарниць ої РДА м. Києва
від 26.02.1999р. № 534 за адресою: в л. Ч дновсь о о, 8А, в. 35 на ім'я Хр ща
Іллі Гри оровича, Хр щ Варвари Іллівни, Кривен о Віри Іллівни, Кривен а
Оле сандра Гри оровича, Кривен о Єв енії Оле сандрівни, Кривен о Ві торії
Оле сандрівни вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане з ідно з
розпорядженням (на азом) № 35488 від 08 р дня 2003р. відділом приватизації
державно о житлово о фонд Дарниць ої районної в м. Києві державної
адміністрації за адресою: адресою: в л. Кошиця 4, в. 191 на ім'я Умарової
Людмили Федорівни, Бров о Світлани Михайлівни ( рівних долях) вважати
недійсним.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої
атастрофи, ате орія 1, серія А, № 154138 та в лад № 670531 на
ім’я Добрий-Вечір Оле сандра Ми олайовича вважати недійсними.

Департамент ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої

місь ої державної адміністрації) повідомляє про продаж
на а ціоні об'є та приватизації — нежилих приміщень
площею 148,50 в.м на в л. Рибальсь ій, 7, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення площею 148,50 в.м

Адреса: 01011, м. Київ, в л. Рибальсь а, 7, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство по триманню житлово о
осподарства Печерсь о о район м. Києва "Лип ижитлосервіс".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення ( р пи приміщень № 58) площею 148,50 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 1 001 700 (один мільйон одна тисяча сімсот) ривень.
ПДВ — 200 340 (двісті тисяч триста соро ) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 202 040 (один мільйон двісті

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

120 204 (сто два двадцять тисяч двісті чотири) ривні.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

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

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

3. Переможцю а ціон :

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

4. А ціон б де проведено 06 серпня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, 15-й поверх,
зал № 9, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Горь о о, 172, 15-й поверх, зал № 9, Товарна біржа "Перша ніверсальна
біржа "У раїна", в понеділо —четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий
термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ,
сплач ється на рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од
бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна".

7. Грошові ошти в розмірі — 120 204 ривні, що становлять 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в AT
"Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391,
отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

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

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01011, м. Київ,
в л. Рибальсь а, 7, літ. "А".

10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Горь о о, 172, 15-й поверх, зал № 9, Товарна біржа "Перша ніверсальна
біржа "У раїна", тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні об'є та
приватизації — нежилих приміщень площею 76,10 в.м

на просп. Повітрофлотсь ом , 36, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення площею 76,10 в.м

Адреса: 03186, м, Київ, просп. ПовІтрофлотсь ий, 36, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство Солом'янсь ої районної
м. Києві ради "Дире ція з правління та обсл ов вання житлово о фонд ".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення ( р пи приміщень № 94) площею 76,10 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 553 300 (п'ятсот п'ятдесят три тисячі триста) ривень.
ПДВ — 110 660 (сто десять тисяч шістсот шістдесят) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 663 960 (шістсот шістдесят три

тисячі дев'ятсот шістдесят) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

66 396 (шістдесят шість тисяч триста дев'яносто шість) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

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

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

3. Переможцю а ціон :

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

4. А ціон б де проведено 06 серпня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л, Горь о о, 172, 15-й поверх,
зал № 9, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна". Почато об 11.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Горь о о, 172, 15-й поверх, зал № 9, Товарна біржа "Перша ніверсальна
біржа "У раїна", в понеділо —четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий
термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ,
сплач ється на рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од
бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна".

7. Грошові ошти в розмірі — 66 396 ривень, що становлять 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в AT
"Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391,
отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

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

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 03186, м. Київ,
просп. Повітрофлотсь ий, 36, літ. "А".

10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Горь о о, 172, 15-й поверх, зал № 9, Товарна біржа "Перша ніверсальна
біржа "У раїна", тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд термін
на 2 ро и 364 дні нежитлові приміщення площею 46,7 в.м, розташовані на цо ольном поверсі за адресою:
м. Київ, в л. Басейна / Шов овична, 23/52, щодо я их надійшла заява. Профіль ви ористання — розміщення
ромадсь ої ор анізації на площі, що не ви ористов ються для підприємниць ої діяльності.
Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, Печерсь а районна в м. Києві

державна адміністрація. Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

У д сі естети и "повчати, розважаючи" х дожни
змальов вав поб тові сцени з життя різних верств
с спільства
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Спортивні новини

Фотофакт

Триатлон. Єгор Мартиненко здобув "бронзу"
етапу Кубка світу
На етапі К б а світ з триатлон в іспансь ом місті Паламос Є ор

Мартинен о фініш вав третім, вперше ар'єрі під оривши поді м зма-
ань та о о рівня. Медаль дісталася представни житомирсь ої ш оли
триатлон неле о. Після велосипедно о заїзд він б в дале о від ліде-
рів. Проте завдя и фантастичній швид ості під час за лючної частини
зма ань — бі — змі не лише їх наздо нати, а й поборотися за найви-
щ сходин п'єдестал пошани! Призерів один від одно о відділили ли-
ше соті се нди. У підс м перемо а дісталася британцеві Мар Ба-
ін ем — 1:48,50. "Срібло" виборов росіянин Дмитро Полянсь ий —
1:48,52. А "бронза" — нашо о Є ора Мартинен а — 1:48,53

Футбол. Київське "Динамо" стартувало в новому
сезоні з нічиєї
Цими вихідними відб лися і ри в рам ах першо о т р Чемпіонат

У раїни з ф тбол . Київсь ом "Динамо" належало зі рати з л ць ою
"Волинню". Матч розпочався досить невдало для осподарів поля. Вже
на 2-й хвилині ості вийшли вперед. Ярослав Кінаш вдалося пере-
рати ол іпера столичної оманди. Після та о о "холодно о д ш " и-
ївсь і ф тболісти не відраз прийшли до тями. Зібравшись з д м ами,
динамівці почали ш ати шляхів до воріт с перни а. В одній з ата Сіл-
ва бив з-за меж штрафно о майданчи а, але м'яч пролетів вище. Л -
чани ціл ом очі вано почали оборонятися вели ими силами, а дола-
ти та масован оборон с ладно. Д же старався новачо "Динамо"
Дьємерсі Мбо ані, я ий і зрівняв рах но , с ориставшись невпевнени-
ми діями захисни ів "Волині". Цей м'яч додав раж та впевненості
равцям "Динамо". Пра тично відраз ж Андрій Ярмолен о мі вивес-
ти свою оманд вперед, але він не реаліз вав вихід один на один.
Др ий тайм ияни провели в ата ах на ворота с перни ів, одна жод-
на з них та і не вінчалася спіхом. У підс м — рах но 1:1, і "біло-
сині" розпочинають сезон зі втрати очо домашній з стрічі. На після-
матчевій прес- онеференції наставни столично о л б Оле Блохін
не прихов вав сво о розчар вання: "Після вист п на "Об'єднаном
т рнірі" я не очі вав та о о рез льтат . Перша ра чемпіонат завжди
нервова — це зроз міло. Але, звичайно, ми повинні б ли обі равати
"Волинь", це навіть не об оворюється. Не ви ористали свої моменти,
при цьом проп стили необов'яз овий ол — я та і не зроз мів, я це
сталося. Проп стили ол з роздя альні — хлопці, маб ть, ще не про и-
н лися. А моменти свої потрібно доводити до ло ічно о завершення.
По рі ми по азали рівень, на олов вищий, ніж "Волині", але рах -
но на табло. Втратили два оч и. Тепер треба надол ж вати цю втра-
т в інших матчах — маб ть, в поєдин ах з лідерами — "Шахтарем",
"Металістом", "Дніпром".
В іншом матчі за часті иївсь ої оманди столичним вболівальни-
ам та ож не б ло приводів для радості. "Арсенал" виїзном поєдин-
нічо о не змі протиставити дніпропетровсь ом "Дніпр " й під-

с м зазнав роз ромної пораз и з рах н ом 0:3

Температура +18°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура +23°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 58 %

Температура +20°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 65 %

Прогноз погоди на 16 липня 2013 року

ОВНИ, для п блі и ви — я червона мантія для би а, прибор ай-
те б нтівний д х, дисциплін йте волю. Б дь-я і ініціативні почини
слід оордин вати з оточенням і не йти перто та е оїстично нав-
простець. Інтереси й побажання інших надважливі, а том раще
заздале ідь домовлятися та з одж вати спірні питання, особливо
в шлюбі. Проявляйте чемність, делі атність, сяйте мором, робіть
виш ані омпліменти і дбайте про родин , адже вам відведено
роль хранителя сімейно о бла опол ччя.
ТЕЛЬЦІ, я що вас ш тиль ає здоров’я — дієтично о харч -

вання, спортивних заходів замало, т т має б ти а тивізований д -
ховний аспе т єства, робота повинна приносити творч насолод ,
проходити в расивій виш аній атмосфері, а взаємини з людьми
мають баз ватися на омпромісі інтересів. Пра ніть до ідилії з до-
в іллям, б дьте дипломатами — тоді хвороби з ин ть еть!
БЛИЗНЯТА, зійти на олімп поп лярності, завоювати прихиль-

ність людей та тримати бла овірних на прив’язі б де ле о, том ,
оли взаємини охололи, саме час їх реанім вати і вдихн ти на-
снажливий романтичний д х подр жній союз.
РАКИ, під рідним дахом знов про инеться Вез вій, розб рхан

в л анічн атмосфер доведеться асити др желюбністю, прояв-
ляти ма симальн толерантність, прибор авши авторитаризм, що
з вас щосили пнеться. С оріше за все, для нейтралізації онфлі -
тів вам знадобиться таємний союзни : др , дале ий родич, д хів-
ни або валіфі ований психоло .
ЛЕВИ, армічна фаза набирає обертів, ви приречено втя н ті в

сценарії мин ло о й на ивати п’ятами від них неможливо. Смирен-
но ви он йте все, що на аз є доля! Частіше самітнюйтеся для
"підзаряд и енер оа м лятора" та отримання Божественно о од-
ровення. З давніми таємними воро ами, оханцями ліпше не спіл-
ватися, т т пахне підст пом...
ДІВИ, що впало, те пропало. Не жал йте — та треба. Проте

доля вам відш од є втрати через робот , на сл жбі щедрі бон си
очі ють на першо ласних фахівців, я і насамперед ладять з ерів-
ництвом. Я що останнім часом за р тили роман чи просто маєте
прихильни ів серед оле , знайомих — це позитивно позначиться
на вашом процвітанні.
ТЕРЕЗИ, день ризовий, обставини йд ть врозріз із персональ-

ними діями та планами в професійній, сімейній, подр жній сфері.
У вас є слаб і місця, я і може несподівано вразити блис ав а об-
ставин і де бажано виставити броньований захист із власних чес-
нот (др желюбність, широта по лядів, філософсь а м дрість, ча-
рівність, блис ча ер диція).
СКОРПІОНИ, армонійні стос н и з людьми б д ть піддані не-

сподіваном випроб ванню, швидше за все, що вашо о др а,
шлюбно о с п тни а, ділово о союзни а з'являться особисті тр д-
нощі, в я і вони не побажають вас посвяч вати. Не б дьте нав’яз-
ливими, поводьтеся чемно, орієнт йтесь за сит ацією — й вам по-
щастить прони н ти в ч жі проблеми.
СТРІЛЬЦІ, доля проводить модернізацію вашо о б ття, те, що

себе вичерпало морально, тиліз ється, звільняючи місце для про-
ресивних рес рсів, що сприяють д ховном розвит . Втім реор-
анізаційні зміни, що відб ваються, не завадять збере ти теплі
приятельсь і взаємини з людьми, я і вам симпатичні. Принаймні,
саме завдя и та им подіям ваше взаємороз міння з олишнім др -
ом (подр ою) чи шлюбним партнером тіль и зміцніє.
КОЗЕРОГИ, події дня передбачити неможливо, особистом

онтролю хід подій та поведін а людей непідвласні. Облиште авто-
ритарне ермо і спо ійно з стрічайте стресові сит ації, ви ли ані
несподіваним поворотом обставин. Проте, я що ви на совість ви-
он єте повся денн робот й мієте правильно (естетично, ра-
мотно) оформити її, а та ож ч дово ладнаєте з помічни ами, оле-
ами, підле лими, вам нічо о боятися, тіль и вима айте засл жено
вам платити.
ВОДОЛІЇ, сл жбова сфера, робочий офіс — ось арена, де роз-

ортатим ться динамічні події і де від вас вима ається проявити
дипломатичний хист, аби не зіштовхн ти людей лобами з відповід-
ними неприємними наслід ами. Втім рятівна лазів а є: це творче
чи інтеле т альне заняття, хобі, романтичне захоплення, лопоти з
молодим по олінням, що стане найбільшою втіхою, джерелом по-
зитивних емоцій й береже ваше посадове становище від р йна-
цій.
РИБИ, захищайте свої позиції, відстоюйте права без ди татор-

сь о о натис , а люб’язно й бла ородно. Навіть зазнавши фіас о,
оли плани полетять ш ереберть, нама айтеся збере ти приятель-
сь і взаємини з людьми. Нині доля с воро забороняє зачіпати ч жі
інтереси, виставляти претензії, обмеж вати ч ж свобод

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Команда КМДА перемогла
Громадську раду
У столиці відбувся футбольний матч між працівниками 
двох структур
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

В "Місті спорт ", що зна-
ходиться в Гідропар , від-
б вся матч між ерівниц-
твом міста та представни-
ами Громадсь ої ради.
Честь КМДА на ф тбольно-
м майданчи захищали її
очільни Оле сандр Попов,
олови районних адмініс-
трацій: Дарниць ої — Сер-
ій Віт овсь ий та Деснян-
сь ої — Сер ій Про опен о,
начальни департамент
бла о строю — Сер ій Со-
довий. За Громадсь ра-
д вист пили відомі спор-
тивні та ромадсь і лідери
столиці — Денис Сілан-
тьєв, Роман Хорольс ий,
Оле сандр Зінчен о, Сер-
ій Харчен о.

Ще задовго до початку товари�

ської зустрічі трибуни на стадіоні в

"Місті спорту" почали заповнювати

перші глядачі. Й це не дивно, адже

не щодня можна побачити глав ад�

міністрацій без костюмів і краваток,

а у формі й бутсах. Ближче до само�

го поєдинку футболісти вийшли на

передматчеву розминку, по завер�

шенню якої слідували короткі тре�

нерські настанови. Склалось вра�

ження, що попри товариський ста�

тус зустрічі гра вийде напруженою та

безкомпромісною — іншого у фут�

болі просто й бути не може.

І ось дано довгоочікуваний старто�

вий свисток — і гравці кинулися в

бій. Перші хвилини матчу пройшли

у так званій "розвідці". Помітно було,

що функціонери дещо невпевнено

почували себе у ролі футболістів, але

незабаром усе змінилося. Неймовір�

на підтримка глядачів надихнула на

атаки гравців і невдовзі поблизу во�

ріт обох колективів почали виникати

гольові нагоди. Першими свій шанс

відзначитися використали футболіс�

ти команди Громадської ради. Захис�

ники КМДА не встигли за стрімкою

атакою опонентів і змушені були

розпочинати з центра поля. Пропус�

тивши гол, представники адмініс�

трації спробували змінити тактику й

почали пресингувати суперників

майже на кожній ділянці поля. Звіс�

но, це вимагало багато сил та енергії,

але вчасні заміни гравців дозволили

КМДА підтримувати потрібний темп

і постійно тримати в напрузі увесь

футбольний колектив Громадської

ради. Й невдовзі старання посадов�

ців були винагороджені. Очільник

Деснянської РДА Сергій Прокопен�

ко зумів звільнитися від опіки захис�

ника і вийшов на зручну позицію.

Потужний удар по воротах — і раху�

нок стає нічийним: 1:1. Після цього

гра дещо заспокоїлася, та й часу в

першому таймі майже не залишило�

ся, аби змінити цифри на табло.

Другий тайм команди розпочали

на дуже високих швидкостях. Най�

більше роботи у ці хвилини викону�

вали голкіпери. Гравці в полі зміню�

валися, а стражі воріт крутилися, на�

че білки в колесі, рятуючи свої ко�

лективи. Однак форварди були на�

стільки настирні у своєму прагненні

забити, що невдовзі рахунок на таб�

ло змінився. Першим змушений був

"капітулювати" воротар Громадської

ради, який не впорався з ударом

Сергія Прокопенка. Забивши дру�

гий м’яч, глава Деснянської адмініс�

трації не зупинився й за кілька хви�

лин оформив хет�трик. Здавалося,

що рахунок 3:1 — це серйозна заявка

на перемогу, однак футболісти Гро�

мадської ради зуміли зібратися й у

проміжку 10 хвилин змогли не лише

зрівняти рахунок, а й вийти впе�

ред — 4:3. Зрозуміло, що тут вже

представникам КМДА довелося до�

кладати надзусиль, аби хоч якось ви�

рівняти становище. І за кілька мит�

тєвостей до завершення матчу одна з

численних атак увінчалася голом.

Тож основний час завершився більш

ніж бойовою нічиєю — 4:4, і, за рег�

ламентом, переможця повинні були

визначити післяматчеві пенальті. У

футбольній лотереї більш вдало про�

бивали футболісти КМДА, й з ра�

хунком 8:6 вони відсвяткували успіх.

Після нагородження команд пам’ят�

ними подарунками глава КМДА і

капітан команди Олександр Попов

поділився з "Хрещатиком" своїми

враженнями від матчу: "Сьогодні

був чудовий вечір. Обидві команди

продемонстрували неймовірну від�

дачу на футбольному полі. Перемог�

ти могли як ми, так і суперники. Ра�

хунок 4:4 у основний час засвідчує,

що гра була, як то кажуть, недоговір�

ною. Мені дуже сподобалося, осо�

бливо другий тайм, в якому було за�

бито 6 м’ячів. Хотів би відзначити

гру моїх партнерів по команді. Дуже

важливо мати надійних однодумців,

які з професіоналізмом підходять до

кожної справи"
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Цей день в історії 16 липня

1439— в Ан лії через епідемію
ч ми заборонені поціл н и
1860 — шведсь ий хімі і ви-
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ше продемонстр вав динаміт
1872 — народився норвезь ий

полярний дослідни , перша лю-
дина, я а дося ла Південно о по-
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1877 — завершився перший

фінал тенісно о т рнір Вімбл-
доні (Британія): переможцем
став Спенсер Гор
1937 — народилася Ада Ро-
овцева, відома раїнсь а а -
тор а театр та іно
1950 — фінал чемпіонат світ
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стадіоні "Мара ана" 199854 вбо-
лівальни и — це б в справжній
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Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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У напр женом поєдин ф тболісти КМДА перемо ли своїх с перни ів — оманд Громадсь ої ради — з рах н ом 8:6

"Київ" розквітнув на Оболоні
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

На проспекті Героїв Сталінграда, 1

з’явився новий квітник у вигляді ло�

готипів радіостанції "Київ" та "Київ�

зеленбуду". 100 квадратних метрів

клумби прикрашає п'ять тисяч різ�

номанітних квітів та декоративних

кущів. Альтернатера перетворилась

на логотип "Київзеленбуду", агера�

туми — на частоти радіо "Київ".

Проект клумби обирався киянами

впродовж двох тижнів шляхом голо�

сування у соціальних мережах. Над

дизайном квітучої емблеми радіо�

станції та комунального підприєм�

ства озеленювачі працювали три дні.

Квітник створили у рамках соці�

ального проекту, започаткованого

"Радіо Київ 98Fm", — "У місті як удо�

ма". Вже впродовж чотирьох років, а

це майже півтори тисячі годин ефіру,

радіостанція пропагує серед слухачів

турботливе ставлення до природи

рідного міста. "Ми будемо знову за�

кликати киян не ламати, не шкодити

зелені насадження, не псувати квіт�

ників,— запевнила програмний ди�

ректор "Радіо Київ 98Fm" Ольга Ге�

расимчук.— Хочемо, щоб кияни на�

віть у себе вдома саджали їх на бал�

конах, фотографували і таким чином

приєднувалися до проекту".

Цьогоріч акцію підтримали і в

комунальному об'єднанні "Київзе�

ленбуд", яке слідкує за охайністю

столиці. "Спільний проект з радіо

"Київ 98Fm" — лише початок сис�

темної роботи у формуванні затиш�

ного міста. Впевнений, лише у зла�

годженій діяльності ми здатні пере�

творити столицю України на сучас�

не європейське місто. І кожен має

починати з себе — своїм прикла�

дом, своїми діями, своїм результа�

том",— зазначив генеральний ди�

ректор КО "Київзеленбуд" Михайло

Царенко
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