
Київ — здорова столиця
Міська влада створить умови для занять фізичною культурою
та спортом

Як зазначив заступник дирек�

тора Департаменту освіти і на�

уки, молоді та спорту — началь�

ник управління сім’ї, молоді та

спорту Вадим Костюченко, аби

залучити якомога більше киян

до занять фізичною культурою

та спортом, міська влада прово�

дить цілу низку заходів за різно�

манітними напрямками. Це і

створення умов для розвитку

спорту вищих досягнень, розбу�

дова мережі дитячо�юнацьких

спортивних шкіл, створення

мережі майданчиків та спорт�

клубів, велодоріжок, проведен�

ня різноманітних спортивних

заходів, що популяризують здо�

ровий спосіб життя.

Так, щорічно в міських фіз�

культурно�спортивних заходах

бере участь близько 350 тисяч

киян. Насамперед робота з по�

пуляризації здорового способу

життя спрямована саме на мо�

лодь. Для цього у місті розвива�

ють мережу ДЮСШ. Так, за да�

ними профільного департамен�

ту, в спортивних школах займа�

ється понад 35 тисяч дітей. А за

два наступних роки планують

відкриття нових ДЮСШ з різ�

них видів спорту в Дарницько�

му, Дніпровському, Деснян�

ському, Солом’янському, Голо�

сіївському та Святошинському

районах міста.

Аби привчити киян активно

проводити дозвілля, планують

відкривати в міських парках цілі

спортивні містечка, пункти

прокату спортивного інвентарю

та відновити “стежки здоров’я”.

Не менш важливим питанням є

і створення велодоріжок. Наразі

розробляється міська цільова

Програма облаштування та роз�

витку велосипедної інфраструк�

тури до 2017 року. Відповідно до

соціальних ініціатив Президен�

та України щодо популяризації

здорового способу життя серед

дітей та підлітків та Програми

соціально�економічного роз�

витку міста, протягом

2014–2016 років передбачено

будівництво в столиці і низки

великих спортивних об’єктів.

Серед них — спорудження на

території КП “Київський вод�

ний стадіон”  загальноміського

Центру відпочинку, реконструк�

ція плавального басейну

ШВСМ по вул. Бастіонній

тощо. Окрім того, в кожному

районі міста передбачено об�

лаштування 10 футбольних по�

лів із синтетичним покриттям та

ста комплексних спортивних

майданчиків на прибудинкових

територіях зі штучним покрит�

тям, огорожею і відповідним ос�

вітленням.

Пропозиції щодо будівництва

та реконструкції окремих об’�

єктів спортивної інфраструкту�

ри подані і до Програми соці�

ально�економічного розвитку

на 2014 рік.

Як зазначив Вадим Костю�

ченко, одним з важливих аспек�

тів для розвитку масового оздо�

ровлення стане створення місь�

кого центру “Спорт для всіх”,

який дозволить забезпечити ор�

ганізацію роботи з киянами, а

також дозволить залучити до�

даткове фінансування не лише з

державної скарбниці, а й з поза�

бюджетних ресурсів.

Вагомим напрямком у розвит�

ку спортивної інфраструктури

має стати і державно�приватне

партнерство. Про це заявив за�

ступник голови КМДА Віктор

Корж. “Здоров’я киян — це пріо�

ритетний напрямок у роботі

міської влади. І хочу запевнити,

що всі можливі важелі та меха�

нізми будуть задіяні для того,

щоб якомога швидше розбудува�

ти спортивну інфраструктуру в

місті. Важливим елементом у

цьому питанні є й державно�

приватне партнерство. Адже в

Києві є представники бізнесу, які

зацікавлені в будівництві спор�

тивних об’єктів, і ми вже маємо

багато прикладів вдало реалізо�

ваних проектів за такої співпра�

ці”,— наголосив Віктор Корж.

Зокрема одним із напрямків

співпраці міської влади та при�

ватного бізнесу є можливість

створення “соціального паке�

ту” надання послуг приватними

фітнес�клубами у сфері фізич�

ної культури і спорту для соці�

ально незахищених верств на�

селення �

Аби�зал�чити�я�омо�а�більше��иян�до�занять�фізичною���льт�рою�та�спортом,�місь�а�влада�розб�дов�є�ДЮСШ,�створює�мережі�майданчи�ів�

та�спорт�л�бів,�проводить�різноманітні�зма�ання,�що�поп�ляриз�ють�здоровий�спосіб�життя

Через похолодання 
“Київенерго” відкоригувало
температурний графік подачі
теплоносія

Ó çâ’ÿçêó ç³ çíèæåííÿì òåìïåðàòóðè íàâ-

êîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ÏÀÒ “Êè¿âåíåðãî”

ïîñòóïîâî ï³äâèùóº òåìïåðàòóðó òåïëîíîñ³ÿ

ó òåïëîâèõ ìåðåæàõ ñòîëèö³. Êð³ì òîãî, ñå-

çîíí³ êîòåëüí³, ÿê³ çä³éñíþþòü ïîäà÷ó òåïëî-

íîñ³ÿ ñïîæèâà÷åâ³ ëèøå â îïàëþâàëüíèé ñå-

çîí, òàêîæ âèéøëè íà çâè÷àéíèé ðåæèì ðî-

áîòè. Íàãàäàºìî, ùî 30 æîâòíÿ åíåðãîïîñòà-

÷àëüíà êîìïàí³ÿ ó çâ’ÿçêó ç âèñîêîþ òåìïå-

ðàòóðîþ çîâí³øíüîãî ïîâ³òðÿ (+180Ñ) çíè-

çèëà òåìïåðàòóðó òåïëîíîñ³ÿ â òåïëîâèõ ìå-

ðåæàõ äî ì³í³ìàëüíîãî ð³âíÿ â îïàëþâàëü-

íèé ñåçîí — 65 ãðàäóñ³â �

На Жуковому острові 
завершено капремонт моста

Ó ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” ðîçïîâ³ëè, ùî îñíîâ-

í³ ðîáîòè ç êàïðåìîíòó ìîñòà ÷åðåç îçåðî

Êîíèê íà Æóêîâîìó îñòðîâ³ çàâåðøåíî, íà-

ðàç³ òðèâàº áëàãîóñòð³é ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿.

Òàê, ó ðàìêàõ âèêîíàííÿ çàõîä³â áóëî â³äðå-

ìîíòîâàíî ïðîãîíîâó áóäîâó, çàì³íåíî ìîñ-

òîâå ïîëîòíî òà âëàøòîâàíî ñïîëó÷åííÿ

ìîñòó ç ï³äõîäàìè. Òàêîæ â³äðåìîíòîâàíî òà

ïîôàðáîâàíî îïîðè, çîêðåìà ìåòîäîì ñóõî-

ãî òîðêðåòóâàííÿ â³äíîâëåíî 22,5 ì2 çàõèñ-

íîãî øàðó áåòîíó. Êð³ì òîãî, êîìóíàëüíèêè

âèêîíàëè ðîáîòè ³ç çàì³íè ìîñòîâîãî ïîëîò-

íà: âëàøòîâàíî çàë³çîáåòîííó ìîíîë³òíó

ïëèòó, ã³äðî³çîëÿö³þ, à òàêîæ çàì³íåíî 

117,3 ì2 ïîêðèòòÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè òà òðî-

òóàð³â. Óêëàäåíî äðåíàæ íà ïðî¿æäæ³é ÷àñ-

òèí³, çàì³íåíî áàð’ºðíó îãîðîæó òà ïîðó÷÷ÿ,

âñòàíîâëåíî íîâèé áîðòîâèé êàì³íü. Ó ñêëà-

ä³ ðîá³ò ³ç âëàøòóâàííÿ ñïîëó÷åííÿ ìîñòó ç

ï³äõîäàìè óêëàäåíî 280 ì2 àñôàëüòîáåòîííî-

ãî ïîêðèòòÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè �

До Всесвітнього дня діабету
для киян організують низку
заходів

Ç ìåòîþ ðàííüîãî âèÿâëåííÿ ä³àáåòó ó íà-

ñåëåííÿ ì³ñòà ç 18 äî 22 ëèñòîïàäà ùîäåííî

ç 11.00 äî 13.00 ó 14 àïòåêàõ ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ”

(ó òîìó ÷èñë³ ó äâîõ äèòÿ÷èõ) áóäóòü îðãàí³-

çîâàí³ êîíñóëüòàö³¿ ë³êàð³â-åíäîêðèíîëîã³â,

ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â òà ë³êàð³â-òåðàïåâò³â. Ïåðå-

ë³ê àïòåê, ó ÿêèõ â³äáóäóòüñÿ àêö³¿: àïòåêà

¹ 31 (ïðîñï. Íàóêè, 4), ¹ 124 (Õàðê³âñüêå

øîñå, 164), ¹ 119 (ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 15),

¹ 92 (âóë. Øîëîì Àëåéõåìà, 18), ¹ 28 (âóë.

Ëóíà÷àðñüêîãî, 22-à), ¹ 109 (âóë. Ðà¿ñè Îê³ï-

íî¿, 9), ¹ 74 (âóë. Òèìîøåíêà, 14), ¹ 60 (âóë.

×åðâîíîàðì³éñüêà, 101), ¹ 51 (ïðîñï. Ñâîáî-

äè, 22), ¹ 70 (âóë. Ãåðî¿â Êîñìîñó, 17), ¹ 128

(âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 44/10), ¹ 8 (âóë.

Àðòåìà, 103), ¹ 20 (âóë. Âîëîäèìèðñüêà,

11/6), ¹ 121 (âóë. Ùóñºâà, 2/19) �

У суботу в столиці 
ярмаркуватимуть

16 ëèñòîïàäà ó Êèºâ³ â³äáóäóòüñÿ ÿðìàðêè â

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ — íà âóë. Áóðì³ñòåíêà

(â ìåæàõ âóë. Âàñèëüê³âñüêî¿ òà Ëîìîíîñîâà);

â Äàðíèöüêîìó – íà âóë. Ðåâóöüêîãî; â Äåñ-

íÿíñüêîìó – íà âóë. Î. Ñàáóðîâà (â ìåæàõ

ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî òà âóë. Áàëüçàêà); â Äí³ï-

ðîâñüêîìó – íà áóëüâ. Äàâèäîâà, 2-6; â Îáî-

ëîíñüêîìó – íà ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, 23-43;

â Ïå÷åðñüêîìó – íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é

(â ìåæàõ âóë. Òâåðñüêî¿ òà Êîâïàêà); â Ïîä³ëü-

ñüêîìó – íà âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 25; â Ñâÿòî-

øèíñüêîìó – íà âóë. Ñåìàøêà; â Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó – íà âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ (â ìå-

æàõ âóë. Äîíöÿ òà Ñòðàæåñêà); â Øåâ÷åí-

ê³âñüêîìó – íà âóë. Â. Âàñèëåâñüêî¿, 1-17 �
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

"У
здоровому тілі — здоровий дух” — цей

з дитинства звичний вислів пам’ятає ко�
жен з нас, однак, на жаль, не кожен
прислухається. За статистикою, лише

15 % киян займаються спортом. Сумні результати та�
кої зневаги до активного способу життя вже дають
про себе знати — 70 % столичних підлітків до 18 ро�
ків мають хронічні захворювання. Виправляти цю си�
туацію взялися у столичній адміністрації — лише в
цьому році в Києві з’явилася ціла низка спортивних
об’єктів. Вчора ж посадовці та громадськість обго�
ворили спільні дії щодо популяризації здорового
способу життя та розвитку інфраструктури.
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— Юлю, давайте почнемо з самого
початку...

— Все почалося з того, що з набли�

женням Вільнюського саміту у віт�

чизняному інформаційному просто�

рі новин про Угоду, про асоціацію

ставало все більше. І одного дня всім

нам стало зрозуміло, що ТВі більше

не може просто так переповідати но�

вини, які торкалися євроінтеграції,

бути їх транслятором. Нам було важ�

ливо, аби глядачі зрозуміли, що ж на�

справді відбувається довкола підпи�

сання Угоди. І вичленити якісь най�

важливіші події у цьому процесі. Бо

всі начебто підтримують Угоду про

асоціацію, а насправді мало хто може

озвучити її чіткий аналіз. Чи прогно�

зувати, які ж зміни її підписання

принесе простим українцям. І чи

варто взагалі так багато про це гово�

рити. Тому шеф�редактор інформа�

ційного мовлення ТВі Єгор Чече�

ринда запропонував започаткувати

щоденну програму на цю тему. І кож�

ного дня розбирати якийсь певний

аспект майбутньої співпраці України

та ЄС. Тому що Угода насправді пе�

редбачає максимальне наближення

до Європи. Наближення, якого до

сьогодні не має жодна із країн — асо�

ційованих членів ЄС: ані Мексика,

ані Бразилія, ані країни Прибалтики,

ані країни Магрибу. Адже наша Уго�

да з ЄС стосується всього: почина�

ючи від економіки і закінчуючи за�

хистом прав споживачів, гендерними

питаннями, реформою державного

сектору, фінансами, кредитами і т. д.

і т. п. Хочу уточнити: сам текст Уго�

ди — це близько трьохсот сторінок.

Але з різноманітними додатками —

це дві тисячі сторінок тексту!

— Чим ви можете пояснити на�
стільки детальне прописання цієї Уго�
ди саме з Україною?

— Та тим, що Україна вважається

однією із ключових країн, яка займає

центрове, стратегічне місце між Ро�

сією та Європою. І яка може бути ва�

желем впливу у великій геополітич�

ній грі або ж посередником у такій

грі. Про Україну взагалі завжди бага�

то говорили, і Україна насправді має

дуже довгу історію стосунків з ЄС.

— І, звичайно, пересічні українці ці
дві тисячі сторінок не читали...

— Так, саме тому перед нами пос�

тало досить складне завдання — ра�

зом із експертами, яких ми запрошу�

вали у студію, пояснити людям,

яким чином підписання цієї Угоди

може вплинути на життя. Ось так все

і розпочалося. Другого вересня наша

програма під умовною назвою “До

Вільнюського саміту” стартувала.

— З чого ви розпочали роботу?
— Передусім я сама уважно пере�

читала Угоду про асоціацію, разом із

колегами ми розмірковували, кого

краще запрошувати в студію. Адже

експертів та політиків, які вміють го�

ворити про все на світі, дуже багато,

а от фахівців, які можуть давати чіткі

оцінки та прогнози, насправді дуже

обмаль.

— Юлю, після багатьох розмов із
експертами чи склалася у вас якась
певна картина того, що ж очікує Укра�
їну після підписання Угоди?

— Більшість із них стверджують,

що в найближчі дні в нашому з вами

житті практично нічого не змінить�

ся. Однак попереду дуже багато ро�

боти, українська сторона змушена

буде неухильно здійснювати ті ре�

форми, про які говориться в Угоді. І

все буде залежати від того, наскіль�

ки успішними ці реформи будуть,

наскільки українська влада буде за�

взятою, відчайдушною та старан�

ною. А перші результати — практич�

но в усіх галузях української еконо�

міки — українці відчують через два�

три роки.

— Яким був принцип підбору екс�
пертів для участі у програмі?

— Експертів обирала я самостій�

но, відштовхуючись від власного до�

свіду журналіста�міжнародника.

Звісно, я прислухалася до порад сво�

їх колег, свого шеф�редактора, окрім

того, самі запрошені експерти потім

радили своїх колег, які ґрунтовно

розбиралися у тому чи іншому ас�

пекті Угоди. А ще — нам дуже допо�

могла Ялтинська конференція. В

Ялту у вересні з’їхалися безліч полі�

тиків та економістів зі світовим іме�

нем. І розмов, ексклюзивних інтер�

в’ю, записаних мною під час конфе�

ренції, вистачило надовго. Окрім то�

го, ми телефонуємо до європейських

експертів, до європейських дипло�

матів, які працюють в Україні.

— До речі, саме на ТВі започаткува�
ли абсолютно нові, сучасні форми по�
дачі інформації. Приміром, у прямому
ефірі по скайпу ви телефонуєте своїм
спеціальним кореспондентам, примі�
ром, в Брюссель чи іноземним експер�
там...

— Все вірно. Адже перед нами сто�

їть важливе завдання — подати ін�

формацію оперативно, і джерелами

такої інформації мають бути, по суті,

її першоджерела — ті ж самі європолі�

тики, експерти та наші спеціальні ко�

респонденти, які працюють в Європі.

Тому, на моє особисте переконання,

не варто зважати на якісь технічні

нюанси, приміром, не дуже добре

зображення чи звук під час сеансу

скайп�зв’язку. Оперативність, екс�

клюзивність та важливість інформа�

ції повністю виправдовує подібні мо�

менти. І ми сподіваємося, що наша

аудиторія нам пробачає якісь певні

технічні проблеми...

— Чим, на ваш погляд, ТВі відріз�
няється від решти телеканалів, які теж
говорять про Вільнюський саміт та
перспективи підписання Угоди з ЄС?

— Розумієте, європейські політи�

ки під час своїх візитів до України,

звісно, озвучують певні заяви. Однак

політики такого рангу, як Штефан

Фюле (Єврокомісар з питань розши�

рення та Європейської політики су�

сідства в Європейській Комісії, —

ред.) чи Кетрін Ештон (Верховний

представник Європейського Союзу з

питань закордонних справ і політи�

ки безпеки, — ред.), не будуть нам

докладно розповідати, яким чином,

приміром, в Україні зміниться сис�

тема оподаткування. А саме ось такі,

суто практичні моменти, найбільше

цікавлять пересічних українців. Ось

про них ми і говоримо у своїй про�

грамі.

— Юлю, а з ким із знакових євроін�
теграторів вам вже вдалося поспілку�
ватися в студії програми “До Вільню�
ського саміту”?

— ТВі, насправді, може пишатися

ексклюзивними інтерв’ю з, примі�

ром, Робертом Зелліком, президен�

том Світового банку в 2007�2012 ро�

ках, Мареком Сівецом, віце�прези�

дентом Європарламенту у 2007�2009

роках, Паскалем Ламі, який очолював

Світову організацію торгівлі з 2005 по

2013 рік. На жаль, першого вересня

нинішнього року він склав свої пов�

новаження... Цікаве інтерв’ю було з

Петом Коксом, екс�головою Євро�

парламенту.

— А як вам вдалося поспілкуватися з
Петом Коксом? Відомо, що він зараз не
дає ніяких коментарів українським
ЗМІ.

— Наша зустріч відбулася під час

Ялтинської міжнародної конферен�

ції. Справді, ані Кокс, ані Квась�

невський (керівники моніторинго�

вої місії Європейського парламен�

ту, — ред.) не давали інтерв’ю про�

тягом усього свого перебування в

Україні з приводу їхньої місії, їхніх

зустрічей з Тимошенко чи з пред�

ставниками української влади.

Можливо тому, що Кокс вирішив

все�таки поспілкуватися з телека�

налом ТВі, посприяла сама атмо�

сфера Ялтинської конференції.

Зрештою, він погодився дати екс�

клюзивне інтерв’ю ТВі, розповів,

наскільки успішними були перего�

вори з представниками української

влади, наскільки змінилося став�

лення нашої влади до них особисто.

Між іншим, Кокс і Квасьневський

провели з Президентом Віктором

Януковичем близько двадцяти осо�

бистих зустрічей...

А в Україні — в нашу студію — ми

запрошували десятки впливових

експертів. Приміром, у нас побувала

Анна Дерев’янко, виконавчий ди�

ректор Європейської Бізнес Асоці�

ації; Леонід Козаченко, президент

“Української аграрної конфедера�

ції”, Ігор Голубаха, голова Всеукра�

їнської асоціації туроператорів, Олег

Назаренко, генеральний директор

Всеукраїнської асоціації автоімпор�

терів і дилерів. Та ще десятки фахів�

ців, яких просто неможливо перера�

хувати в одному інтерв’ю. Усі вони —

висококласні експерти, які давали

фахову оцінку тому чи іншому сег�

менту Угоди.

— Аби достойно виглядати у розмові
з такими знаними експертами та полі�
тиками, ви, очевидно, мусили ґрунтов�
но готуватися до кожної такої розмови
у студії ТВі? Розкажіть, будь ласка,
трішки про “кухню” вашої програми.

— Це насправді нелегко. Перед�

усім тому, що я сама добре усві�

домлюю, наскільки поверхові на�

ші знання про саму Угоду і про

життя українців після її підписан�

ня (чи не підписання). А з іншого

боку, моє завдання — не “умніча�

ти” перед камерою, не змагатися з

експертом в знаннях пунктів Уго�

ди. Головне моє завдання — стави�

ти питання (і отримувати відпові�

ді) про те, що найбільше цікавить

наших глядачів: пересічних грома�

дян, найманих працівників, під�

приємців, платників податків. Чи,

приміром, тих, хто збирається

брати кредит чи купувати машину,

чи отримати якісну освіту. Тобто

наше завдання — виділити із без�

лічі теоретичних питань ті, відпо�

віді на які можуть на практиці до�

помогти нашому конкретному

глядачеві.

— Очевидно, ви вже виокремили
перелік тем, які зачіпають за живе пе�
ресічного українця?

— Наших глядачів цікавить, на�

приклад, чи зникне корупція в Укра�

їні після підписання Угоди, чи стане

наше повітря чистішим, а продукти

харчування безпечнішими. А також

цікавить, коли можна очікувати де�

шевих кредитів, чи подешевшають

європейські автомобілі, чи зможуть

українці почати довіряти своїм суд�

дям після підписання Угоди. Ось са�

ме такі аспекти нам здаються найці�

кавішими для озвучування їх в пере�

дачі про євроінтеграцію.

Звісно, ми знаємо, що сварки по�

літиків у прямому ефірі дають най�

вищі рейтинги, але якщо підходити

до справи зважено, ми повинні го�

ворити про якісь практичні аспекти,

які можуть вплинути на наші гаман�

ці, наші безпеку, наше здоров’я. Ось

ці питання, на моє переконання,

більш важливі, аніж якісь загальні,

абстрактні заяви наших політиків

про необхідність підписання Уго�

ди...

— А хто, на ваш погляд, в україн�
ському експертному середовищі най�
чіткіше може проаналізувати перера�
ховані вами питання?

— Найфаховіше оцінюють пер�

спективи підписання Угоди бізнес�

мени і, як не дивно, митці. Бізнесме�

ни — це люди, які вміють рахувати

свої гроші, тому вони дуже чітко і

прагматично прораховують усі ризи�

ки, пов’язані із підписанням цієї

Угоди. До речі, бізнес дуже оптиміс�

тично налаштований на підписання

Угоди, тому що після її підписання

добробут українців за кілька років

зросте на 4�12 %. Це абсолютно чіткі

розрахунки. А чим заможніше су�

спільство — тим краще почувається

у ньому бізнес, підприємці, середній

клас. Це загальновизнані речі... З ін�

шого боку, люди, які думають про

якісь духовні речі,— художники, лі�

тератори, режисери — надихаються

європейською перспективою з точ�

ки зору демократії, верховенства

права, якихось європейських норм у

будь�якій сфері. І коли саме митці

говорять, що ЄС — це цивілізацій�

ний вибір країни, це підбадьорює

людей, змушує випрямити спину і

розправити плечі �

Спілкувався 
Олександр СЕРГІЄВ, 

“Хрещатик”

Юлія КУЦЕНКО: 

“Україна вважається однією 
із ключових країн, яка займає 
стратегічне місце між Росією 
та Європою”
З

2 вересня в ефірі телеканалу ТВі стартувала про�
грама “До Вільнюського саміту”, назва якої гово�
рить сама за себе. Чому канал — до речі, перший
серед решти центральних каналів — вирішив за�

початкувати саме таку програму, які цілі та завдання
ставила перед собою команда журналістів, які ство�
рюють програму, ми й поцікавилися у її ведучої, керівни�
ка відділу міжнародної інформації ТВі Юлією Куценко.



РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Випуск № 122 (1250)

П’ЯТНИЦЯ,
15 листопада
2013 року

Про територіальне медичне об'єднання "Київська стоматологія"
у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 235/9723 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, пункту 30, 32 частини першої статті 26

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 1, 4, 7 Закону України "Про порядок прове

дення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та
місті Києві", наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року № 385 "Про затверджен

ня переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за
№ 892/7180, та з метою оптимізації існуючої мережі лікувально
профілактичних закладів у місті Києві, по

ліпшення матеріально
технічного забезпечення закладів охорони здоров'я та їх персоналу, підвищення
ефективності запровадження державних та регіональних програм у галузі охорони здоров'я Київська місь

ка рада 

ВИРІШИЛА:

1. Реор аніз вати шляхом злиття територі-
альне медичне об'єднання "СТОМАТОЛОГІЯ"

місті Києві та стоматоло ічн полі ліні
Оболонсь о о район м. Києва та створити
на їх майновій базі територіальне медичне
об'єднання "Київсь а стоматоло ія" місті
Києві.
2. Встановити, що територіальне медичне

об'єднання "Київсь а стоматоло ія" місті
Києві є правонаст пни ом сіх прав і обов'яз-
ів реор анізованих відповідно до п н т 1
цьо о рішення за ладів охорони здоров'я.
3. До с лад територіально о медично о

об'єднання "Київсь а стоматоло ія" місті
Києві в лючити за лади охорони здоров'я,
що засновані на ом нальній власності тери-
торіальної ромади міста Києва, відповідно
до додат а 1 до цьо о рішення.
4. Ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої ра-

ди (Київсь ій місь ій державній адміністрації):
4.1. Здійснити ор анізаційно-правові захо-

ди щодо ви онання п н т 1 цьо о рішення.
4.2. Створити омісії з реор анізації шля-

хом злиття за ладів охорони здоров'я.
4.3. Затвердити передавальні а ти.
4.4. За ріпити за територіальним медич-

ним об'єднанням "Київсь а стоматоло ія"
місті Києві на праві оперативно о правлін-

ня майно реор анізованих відповідно до
п н т 1 цьо о рішення за ладів охорони
здоров'я.
4.5. Затвердити стат т територіально о

медично о об'єднання "Київсь а стоматоло-
ія" місті Києві, по одивши йо о з постійною
омісією Київсь ої місь ої ради з питань -
манітарної політи и.
4.6. Привести відповідність до цьо о рі-

шення свої розпорядження.
5. Ввести мораторій на с орочення медич-

них працівни ів за ладів охорони здоров'я,
про я і йдеться в цьом рішенні, та відч жен-
ня або перепрофілювання майна цих за ла-
дів.
6. Дор чити територіальном медичном

об'єднанню "Київсь а стоматоло ія" місті
Києві здійснення онтролю за діяльністю сто-
матоло ічних відділень, стоматоло ічних абі-
нетів відповідно до додат а 2 до цьо о рішен-
ня.
7. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань манітарної політи и та постійн омі-
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додато 1
до рішення Київради

від 23.10.2013 № 235/9723

Заклади охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності 
територіальної громади міста Києва, які входять до складу територіального

медичного об'єднання "Київська стоматологія" у місті Києві
1. Ком нальне підприємство "Київсь а місь а стоматоло ічна полі ліні а".
2. Ком нальне підприємство "Стоматоло ія" Солом'янсь о о район м. Києва.
3. Ком нальне підприємство "Київсь ий центр нових техноло ій в стоматоло ії".
4. Ком нальне підприємство "Стоматоло ія Дніпровсь о о район м. Києва".
5. Ком нальне підприємство "Стоматоло ія Святошинсь о о район м. Києва".
6. Стоматоло ічна полі ліні а Дарниць о о район м. Києва.
7. Стоматоло ічна полі ліні а Дніпровсь о о район м. Києва.
8. Стоматоло ічна полі ліні а Оболонсь о о район м. Києва.
9. Стоматоло ічна полі ліні а Подільсь о о район м. Києва.
10. Стоматоло ічна полі ліні а № 1 Шевчен івсь о о район м. Києва.
11. Стоматоло ічна полі ліні а № 2 Шевчен івсь о о район м. Києва.
12. Дитяча стоматоло ічна полі ліні а № 1 Шевчен івсь о о район м. Києва.
13. Дитяча стоматоло ічна полі ліні а № 2 Шевчен івсь о о район м. Києва.
14. Дитяча стоматоло ічна полі ліні а Оболонсь о о район м. Києва.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додато 2
до рішення Київради

23.10.2013 № 235/9723

Стоматологічні відділення та кабінети міста Києва
1. Стоматоло ічне відділення Київсь ої місь ої лінічної лі арні № 18.
2. Стоматоло ічне відділення Київсь ої місь ої лінічної лі арні № 9.
3. Стоматоло ічне відділення Центральної районної полі ліні и Шевчен івсь о о район

м. Києва.
4. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 1 Шевчен івсь о о район м. Києва.
5. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 5 Шевчен івсь о о район м. Києва.
6. Стоматоло ічне відділення Центральної районної дитячої полі ліні и Шевчен івсь о о

район м. Києва.
7. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 2 Шевчен івсь о о район м. Києва.
8. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 4 Шевчен івсь о о район м. Києва.
9. Стоматоло ічне відділення дитячої лінічної лі арні № 8 Шевчен івсь о о район м. Києва.
10. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 3 Шевчен івсь о о район м. Києва.
11. Стоматоло ічний абінет Київсь о о місь о о центр спортивної медицини.
12. Стоматоло ічний абінет Київсь о о місь о о медично о центр "Інформотерапія".
13. Стоматоло ічне відділення Центральної районної полі ліні и Печерсь о о район

м. Києва.
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14. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 1 Печерсь о о район м. Києва.
15. Стоматоло ічне відділення Оле сандрівсь ої лінічної лі арні м. Києва.
16. Стоматоло ічне відділення Київсь ої місь ої лінічної лі арні № 12.
17. Стоматоло ічне відділення дитячої лінічної лі арні № 7 Печерсь о о район м. Києва.
18. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 1 Солом'янсь о о район м. Києва.
19. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 2 Солом'янсь о о район м. Києва.
20. Стоматоло ічне відділення Центральної районної полі ліні и Солом'янсь о о район

м. Києва.
21. Стоматоло ічне відділення дитячої лінічної лі арні № 3 Солом'янсь о о район м. Києва.
22. Стоматоло ічне відділення дитячої лінічної лі арні № 4 Солом'янсь о о район м. Києва.
23. Стоматоло ічне відділення № 1 Київсь ої місь ої ст дентсь ої полі ліні и.
24. Стоматоло ічне відділення Київсь ої місь ої лінічної лі арні № 7.
25. Стоматоло ічне відділення Київсь ої місь ої ст дентсь ої полі ліні и.
26. Стоматоло ічне відділення № 2 Київсь ої місь ої ст дентсь ої полі ліні и.
27. Стоматоло ічне відділення КНП "КДЦ № 2 Дарниць о о район м. Києва".
28. Стоматоло ічне відділення КНП "КДЦ № 2 Дарниць о о район м. Києва", філія.
29. Стоматоло ічне відділення КНП "КДЦ № 1 Дарниць о о район м. Києва".
30. Стоматоло ічне відділення КНП КДЦ дитяча Дарниць о о район м. Києва.
31. Стоматоло ічний абінет полі ліні и № 3 Дарниць о о район м. Києва.
32. Стоматоло ічний абінет КПНП "Центр сімейної медицини Дарниць о о район ".
33. Стоматоло ічне відділення Київсь ої місь ої лінічної лі арні № 1.
34. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 2 Голосіївсь о о район м. Києва.
35. Стоматоло ічне відділення полі ліні и сімейних лі арів "Корч вате" Голосіївсь о о райо-

н м. Києва.
36. Стоматоло ічне відділення Центральної районної дитячої полі ліні и Голосіївсь о о райо-

н м. Києва.
37. Стоматоло ічне відділення Центральної районної полі ліні и Голосіївсь о о район

м. Києва.
38. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 1 Голосіївсь о о район м. Києва.
39. Стоматоло ічне відділення Київсь ої місь ої психоневроло ічної лі арні № 3.
40. Стоматоло ічний абінет Київсь о о центрально о протит бер льозно о диспансер .
41. Стоматоло ічне відділення Центральної районної полі ліні и Подільсь о о район м. Ки-

єва.
42. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 2 Подільсь о о район м. Києва.
43. Стоматоло ічне відділення дитячої лінічної лі арні № 9 Подільсь о о район м. Києва.
44. Стоматоло ічне відділення Київсь ої місь ої лінічної психоневроло ічної лі арні № 1.
45. Стоматоло ічне відділення КНП "Кліні о-діа ностичний центр Дніпровсь о о район

м. Києва".
46. Стоматоло ічне відділення КНП "Кліні о-діа ностичний центр Дніпровсь о о район

м. Києва", філія № 2.
47. Стоматоло ічне відділення КНП "Кліні о-діа ностичний центр Дніпровсь о о район

м. Києва", філія № 3.
48. Стоматоло ічне відділення дитячої полі ліні и № 1 Дніпровсь о о район м. Києва.
49. Стоматоло ічне відділення КНП "Кліні о-діа ностичний центр Дніпровсь о о район ", фі-

лія № 4.
50. Стоматоло ічне відділення Київсь ої місь ої лінічної лі арні № 11 Дніпровсь о о район .
51. Стоматоло ічний абінет полі ліні и № 1 Дніпровсь о о район м. Києва.
52. Стоматоло ічний абінет Київсь ої місь ої лінічної лі арні № 3.
53. Стоматоло ічне відділення Центральної районної дитячої полі ліні и Деснянсь о о райо-

н м. Києва.
54. Стоматоло ічний абінет амб латорії лі арів за альної пра ти и с. Би івня Деснянсь о-

о район м. Києва.
55. Стоматоло ічне відділення дитячої полі ліні и № 1 Деснянсь о о район м. Києва.
56. Стоматоло ічне відділення дитячої полі ліні и № 2 Деснянсь о о район м. Києва.
57. Стоматоло ічне відділення Київсь ої місь ої лінічної лі арні швид ої медичної допомо и.
58. Стоматоло ічне відділення Центральної районної полі ліні и Деснянсь о о район м. Ки-

єва.
59. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 1 Деснянсь о о район м. Києва.
60. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 2 Деснянсь о о район м. Києва.
61. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 3 Деснянсь о о район м. Києва.
62. Стоматоло ічне відділення Центральної районної полі ліні и Оболонсь о о район м. Києва.
63. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 3 Оболонсь о о район м. Києва.
64. Стоматоло ічне відділення Центральної дитячої полі ліні и Оболонсь о о район м. Ки-

єва.
65. Стоматоло ічний абінет Київсь ої місь ої лінічної ш ірно-венероло ічної лі арні.
66. Стоматоло ічне відділення Київсь ої місь ої дитячої лінічної лі арні № 1.
67. Стоматоло ічне відділення Київсь о о шпиталю інвалідів Вели ої Вітчизняної війни.
68. Стоматоло ічний абінет Київсь ої місь ої дитячої лінічної т бер льозної лі арні.
69. Стоматоло ічне відділення дитячої полі ліні и № 3 Святошинсь о о район м. Києва.
70. Стоматоло ічне відділення дитячої полі ліні и № 1 Святошинсь о о район м. Києва.
71. Стоматоло ічне відділення дитячої полі ліні и № 2 Святошинсь о о район м. Києва.
72. Стоматоло ічне відділення Центральної районної полі ліні и Святошинсь о о район

м. Києва.
73. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 2 Святошинсь о о район м. Києва.
74. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 3 Святошинсь о о район м. Києва.
75. Стоматоло ічне відділення полі ліні и № 4 Святошинсь о о район м. Києва.
76. Стоматоло ічний абінет дитячої полі ліні и № 4 Подільсь о о район м. Києва.
77. Стоматоло ічний абінет дитячої полі ліні и № 5 Шевчен івсь о о район м. Києва.
78. Стоматоло ічний абінет Київсь о о місь о о центр радіаційно о захист населення

м. Києва від наслід ів Чорнобильсь ої атастрофи.
79. Стоматоло ічний абінет дитячо о спеціалізовано о санаторію "Ялин а" Київсь о о місь-
о о дитячо о санаторно- рортно о медично о об'єднання.
80. Стоматоло ічний абінет дитячо о спеціалізовано о санаторію "Лісний" Київсь о о місь-
о о дитячо о санаторно- рортно о медично о об'єднання.
81. Стоматоло ічний абінет дитячо о спеціалізовано о санаторію "Орлят о" Київсь о о ди-

тячо о санаторно- рортно о медично о об'єднання.
82. Стоматоло ічний абінет дитячо о спеціалізовано о санаторію "Піонер" Київсь о о місь-
о о дитячо о санаторно- рортно о медично о об'єднання.
83. Стоматоло ічний абінет дитячо о спеціалізовано о санаторію "Салют" Київсь о о місь-
о о дитячо о санаторно- рортно о медично о об'єднання.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега



Про затвердження Міської цільової програми інформатизації
міста Києва на 2013 — 2015 роки

Рішення Київської міської ради № 237/9725 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра


їні", Закону України "Про Національну програму інформатизації" та з метою організаційного забезпечення
практичної реалізації завдань, що окреслені постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року
№ 644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформати

зації", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Місь цільов про рам ін-
форматизації міста Києва на 2013 — 2015 ро-
и, що додається.
2. Ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої ра-

ди (Київсь ій місь ій державній адміністрації)
передбачати ошти на ви онання Місь ої ці-
льової про рами інформатизації міста Києва
на 2013 — 2015 ро и.
3. Визначити Департамент транспортної ін-

фрастр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) відповідальним за реалізацію
Місь ої цільової про рами інформатизації
міста Києва на 2013 — 2015 ро и.
4. Департамент транспортної інфрастр -

т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації):
4.1. При форм ванні бюджетно о запит на

2014 рі та наст пні ро и передбачати видат-

и на реалізацію Місь ої цільової про рами
інформатизації міста Києва на 2013 — 2015
ро и.
4.2. Забезпеч вати ви онання Місь ої ці-

льової про рами інформатизації міста Києва
на 2013 — 2015 ро и в межах за ально о об-
ся видат ів, передбачених в бюджеті міста
Києва на відповідні ро и по ал зі "Націо-
нальна про рама інформатизації".
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань транспорт та зв'яз , постійн омісію
Київради з питань бюджет та соціально-е о-
номічно о розвит , постійн омісію Київра-
ди з питань місцево о самовряд вання, ре-
іональних, міжнародних зв'яз ів та інформа-
ційної політи и.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додато 1
до рішення Київсь ої місь ої ради

від 23.10.2013 № 237/9725

Міська цільова програма інформатизації міста Києва на 2013—2015 роки

І. За альні положення
Місь а цільова про рама інформатизації міста Києва на 2013 — 2015 ро и (далі — Про ра-

ма) розроблена відповідності до вимо Поряд форм вання та ви онання ре іональної про-
рами і прое т інформатизації, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 12
вітня 2000 ро № 644, врахов ючи вимо и за онів У раїни "Про Національн про рам ін-
форматизації" та "Про Концепцію Національної про рами інформатизації", Про рами е оно-
мічно о і соціально о розвит м. Києва, рішення Київсь ої місь ої ради від 29 жовтня 2009 ро-

№ 520/2589 "Про Порядо розроблення, затвердження та ви онання місь их цільових про-
рам місті Києві", розпоряджень Київсь ої місь ої державної адміністрації від 21 березня
2002 ро № 548 "Про впоряд вання поряд форм вання Про рами інформатизації міста
Києва", від 29 липня 2002 ро № 1500 "Про затвердження Положення про порядо форм -
вання Про рами інформатизації міста Києва".
Дорадчо- онс льтативним ор аном форм вання Місь ої цільової про рами інформатизації

міста Києва є На ово-технічна рада, творена розпорядженням Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 25 липня 2002 ро № 1488, до с лад я ої входять провідні спеціалісти
сфері інформатизації міста та провідні вчені. На ово-технічн рад очолює заст пни олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації з ідно з розподілом обов'яз ів.
Про рама розробляється Департаментом транспортної інфрастр т ри ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), по одж ється з на ово-тех-
нічною радою Про рами та Генеральним державним замовни ом Національної про рами ін-
форматизації та подається на затвердження Київсь ій місь ій раді.
Заходи з інформатизації 2013 — 2015 ро ах забезпечать розб дов інформаційно о сере-

довища і, я наслідо , підвищення ефе тивності вирішення завдань соціально-е ономічно о
розвит , а в інцевом рез льтаті я ості життя людей.
II. Аналіз стан і проблеми інформатизації
Однією із найважливіших перед мов широ о о впровадження с часних інформаційних тех-

ноло ій всі сфери державно о правління є створення с часної інформаційної інфрастр т -
ри із застос ванням новітніх техноло ій.
Однією з оловних с ладових інфрастр т ри інформатизації є теле ом ні аційна система

міста, я а с ладається з мереж еле трозв'яз та мереж передачі даних. Нині місті близь о
270 операторів здійснюють осподарсь діяльність сфері теле ом ні ацій. Наявна теле о-
м ні аційна система міста хара териз ється та ими по азни ами: із за альної іль ості АТС —
86% цифрові; іль ість основних телефонних апаратів, я і встановлені житлових б дин ах,
1 150 400 одиниць, що становить 98,7% від за альної іль ості.
Стрім о розвивається посл а дост п до лобальної всесвітньої омп'ютерної мережі Інтер-

нет (далі — Інтернет). Майже 98,1% вартир житлових б дин ах міста мають технічн мож-
ливість фі совано о дост п до мережі Інтернет щонайменше від двох операторів теле ом ні-
ацій: фі совано о телефонно о зв'яз та телемереж (мереж абельно о телебачення). Ці по-
сл и місті Києві надають близь о 90 операторів.
Ефе тивне ви ористання можливостей інформаційної інфрастр т ри міста Києва може б -

ти реалізоване тіль и при широ ом ви ористанні с часних засобів обчислювальної техні и,
мережево о обладнання та про рамно о забезпечення. Я що 2008 році Головними прав-
ліннями, правліннями та іншими стр т рними підрозділами ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) ви ористов валось близь о 2 300 пер-
сональних еле тронно-обчислювальних машин, то на інець 2011 ро — близь о 2 795, при-
ріст с лав 21%. Ці ж самі по азни и районних в місті Києві державних адміністраціях б ли
та і: 1 249 та 2 154 одиниць відповідно, приріст за період с лав 73%.
Ви онавчим ор аном Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацією)

для забезпечення можливості оперативно о звернення иян створено про рамно-технічний
омпле с інформаційно-довід ової сл жби "Саll-центр" (Сл жба "Саll-центр").
Завданням цьо о омпле с є:
— нала одження інформаційних взаємовідносин між населенням міста та стр т рними

підрозділами ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) на засадах омпле сно о ви ористання теле ом ні аційних та інформаційних техноло-
ій;
— по ращення онтролю за ви онанням дор чень з вирішення проблемних питань меш ан-

ців, пов'язаних з роботою м ніципальних сл жб;
— підвищення ви онавсь ої та фінансової дисципліни;
— оптимізація рес рсів з тримання м ніципально о осподарства за рах но їх цільово о

ви ористання для вирішення он ретних проблем меш анців міста.
З метою вдос оналення та підвищення ефе тивності роботи Сл жби "Саll-центр" 2008 —

2009 ро ах здійснено її модернізацію та ф н ціональне розширення: створено інформаційно-
аналітичн підсистем "Еле тронний технічний паспорт житлових б дин ів", єдиний м ніци-
пальний реєстр в лиць та адрес м. Києва.
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У 2012 році Сл жбою "Саll-центр" б ло опрацьовано більше 2 млн. дзвін ів, із я их: иянам
надано більше я 1,5 млн. онс льтацій і довідо , зареєстровано більше 400 тис. звернень
ромадян, із я их ви онано понад 94%.
Серед зареєстрованих звернень меш анців міста щодо проблем житлово о осподарства

б ло вирішено 79%; щодо роботи місь о о транспорт — 94%; з питань охорони здоров'я і ме-
дично о забезпечення — 100%.
Та а висо а рез льтативність можлива завдя и ні альній про рамі, я а дозволяє операто-

рам Сл жби "Саll-центр" оперативно обробляти отримані дзвін и та в режимі оn-lіnе переда-
вати запити відповідним сл жбам міста.
Наявність еле тронних інформаційних рес рсів та їх дост пність орист вачам є одним із

найважливіших по азни ів р х міста до інформаційно о с спільства. За останні ро и ба ато
ва и б ло приділено створенню бази даних рес рсів. Нині стр т рні підрозділи ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) за алом мають близь-
о 200 інформаційних рес рсів різно о призначення та більше 100 районних в місті Києві
державних адміністраціях. Аналіз цих інформаційних рес рсів по аз є, що значн їх частин ,
майже 32%, с ладають інформаційні рес рси за ально о орист вання, а інші б ло створено
на замовлення он ретних ор анів правління. Серед інформаційних рес рсів останньої ате-
орії можна відзначити бази даних об'ємом сотні Мбайт та десят и Гбайт, я і входять до: ав-
томатизованої системи розрах н ів за житлово- ом нальні посл и, інте рованої інформацій-
ної системи с б'є тів підприємниць ої діяльності, бан даних по с ладанню та ви онанню бю-
джет міста Києва та інші.
Кіль ість орист вачів інформаційних рес рсів — по азни , я ий свідчить про ефе тивність

їх ви ористання. Одна тіль и близь о 65% еле тронних інформаційних рес рсів розміщені в
ло альних омп'ютерних мережах, а отже, 35% еле тронних інформаційних рес рсів не мо-
ж ть б ти ви ористані іншими орист вачами. Крім то о, значна іль ість інформаційних ре-
с рсів створена не на с часних системах правління базами даних, що не дозволяє повністю
застосов вати можливості омп'ютерної техні и.
У зв'яз з цим д же важливою проблемою з точ и зор об'єднання наявних еле тронних ін-

формаційних рес рсів є розв'язання задачі їхньої інте рації в єдином сховищі даних.
Станом на перше півріччя 2005 ро офіційні веб-сайти мали 12 стр т рних підрозділів ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) та 9 район-
них в місті Києві державних адміністрацій. На інець 2012 ро офіційні веб-сайти є всіх
стр т рних підрозділах ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністраціях. Одна не всі вони в пов-
ній мірі відповідають вимо ам постанови Кабінет Міністрів від 04 січня 2002 ро № 3 "Про
Порядо оприлюднення мережі Інтернет інформації про діяльність ор анів ви онавчої влади".
Створено інформаційно-теле ом ні аційн систем "Єдиний веб-портал територіальної

ромади міста Києва" (kіеvсіt .gov.uа), на я ом представлена та постійно оновлюється інфор-
мація про діяльність я Київсь ої місь ої ради та її ви онавчо о ор ан — Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації, районних в місті Києві державних адміністрацій, та і підприємств, ста-
нов і ор анізацій, я і належать до сфери їх правління.
Водночас існ ють проблеми я державно о, та і ре іонально о рівня, зо рема:
— недостатній рівень впровадження нових інформаційно- ом ні аційних техноло ій в дер-

жавне правління з метою забезпечення потреб ромадян;
— між державним, ре іональним та місцевим рівнями існ є певна невпоряд ованість інфор-

маційних відносин, що спостері ається стос н ах ор анів державної влади при ор анізації ін-
формаційної взаємодії;
— більшість технічно о обладнання застаріла і потреб є модернізації або поновлення;
— відс тні с часна єдина інформаційно-теле ом ні аційна система та єдиний інформацій-

ний рес рс;
— відс тність єдино о державно о стандарт еле тронно о до ментообі та еле тронно-

о цифрово о підпис , що призводить до ви ористання різнорідних систем еле тронно о до-
ментообі ;
— недостатньо впровадж ються інформаційно-аналітичні системи;
— відс тність належно о фінанс вання Про рами інформатизації. Недостатнє, в межах Про-

рами, фінанс вання придбання, впровадження та с проводження про рамно-технічних засо-
бів ви ли ає значні тр днощі в план ванні робіт, ос іль и всі знач щі завдання потреб ють
розроб и технічних завдань і робочих прое тів та обов'яз ово о проведення тендерів, що, в
свою чер , с ладнює розроб та ви онання прое тів Про рами інформатизації.
Істотно альм є становлення еле тронних форм взаємодії між ор анами ви онавчої влади та

ор анами місцево о самовряд вання, фізичними і юридичними особами не з одженість ал -
зевих та відс тність ба атьох державних стандартів інформаційній сфері.
III. Мета Про рами, завдання та пріоритетні напрям и
Метою Про рами є забезпечення інформаційної підтрим и процесів прийняття правлін-

сь их рішень щодо підвищення я ості життя населення та створення оптимальних мов для за-
доволення інформаційних потреб і реалізації прав ромадян, місцевих ор анів ви онавчої вла-
ди та ор анів місцево о самовряд вання, ор анізацій, ромадсь их об'єднань на основі фор-
м вання і ви ористання інформаційних рес рсів і с часних техноло ій.
Пріоритетними напрям ами інформатизації є:
всебічний розвито за альнодост пної інформаційної інфрастр т ри та інформаційно-теле-
ом ні аційних систем;
забезпечення вільно о дост п населення до теле ом ні аційних посл , зо рема до мере-

жі Інтернет, інформаційно- ом ні аційних техноло ій та інформаційних рес рсів;
збільшення різноманітності та іль ості посл населенню та бізнес , що надаються за до-

помо ою інформаційно- ом ні аційних техноло ій;
створення за альнодост пних еле тронних інформаційних рес рсів на основі врах вання

національних, світо лядних, політичних, е ономічних, льт рних та інших аспе тів розвит
У раїни;
надання ожній людині можливості для здоб ття знань, мінь і навичо з ви ористанням ін-

формаційно- ом ні аційних техноло ій під час навчання, виховання та професійної під отов и;
створення мов для забезпечення омп'ютерної та інформаційної рамотності населення,

створення системи мотивацій щодо впровадження і ви ористання інформаційно- ом ні ацій-
них техноло ій для форм вання широ о о попит на та і техноло ії в сіх сферах життя с -
спільства;
забезпечення часті ромадсь ості в поб дові інформаційно о с спільства, забезпечення
онстит ційних прав людини, с спільства та держави в інформаційній сфері.
Основні завдання Про рами
1. Б дівництво м льтисервісної інформаційно-теле ом ні аційної інфрастр т ри міста Ки-

єва, я а б де забезпеч вати:
— швид існий (до 100 Мб/с) онтрольований дост п орист вачів м льтисервісної інфор-

маційно-теле ом ні аційної інфрастр т ри міста Києва до інформаційних рес рсів за ально-
о орист вання режимі оn-lіnе;
— оперативний обмін інформацією між сіма орист вачами м льтисервісної інформацій-

но-теле ом ні аційної інфрастр т ри міста Києва;
— розб дов інформаційно-теле ом ні аційно о простор м. Києва з забезпеченням ніфі-
овано о під лючення до ньо о різних об'є тів забезпечення життєдіяльності (за ладів охоро-
ни здоров'я, навчальних за ладів, транспортних за ладів, за ладів льт рно-розважально о
профілю тощо) та реалізацією с часних я існо нових інформаційно-теле ом ні аційних посл
індивід ально о орист вання для меш анців і остей м. Києва,
— створення розподілених інформаційно-аналітичних систем;
— оперативне поширення за альнодост пної інформації серед орист вачів м льтисервіс-

ної інформаційно-теле ом ні аційної інфрастр т ри міста Києва ви онавчо о ор ан Київ-
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сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) та населення міста шляхом впро-
вадження web-техноло ій;
— ф н ціон вання орпоративної еле тронної пошти для орист вачів м льтисервісної ін-

формаційно-теле ом ні аційної інфрастр т ри міста Києва;
— здешевлення міжмісь их телефонних пере оворів;
— зменшення витрат на в азані посл и в середньом на 20%.
Б дівництво м льтисервісної інформаційно-теле ом ні аційної інфрастр т ри міста Києва

передбачається за ошти інвестора.
2. Модернізація та ф н ціональне розширення про рамно-технічно о омпле с інформа-

ційно-довід ової сл жби "СаІІ-центр", с проводження про рамно-апаратно о омпле с ін-
формаційно-довід ової сл жби "СаІІ-центр", забезпечення безперервно о дост п стр т р-
них підрозділів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) до інформаційно-довід ової сл жби "СаІІ-центр"
Досвід пра тичної діяльності інформаційно-довід ової сл жби "СаІІ-центр" (Сл жба "СаІІ-

центр") протя ом 2007 — 2012 ро ів пере онливо доводить, що зазначений підрозділ є діє-
вим та ефе тивним засобом з підвищення я ості обсл ов вання меш анців та остей міста,
по ращення рез льтативності правлінсь их рішень, забезпечення оперативно о, ефе тивно-
о та я існо о реа вання на наявні проблеми в м ніципальній сфері.
Станом на інець 2012 ро Сл жбою "СаІІ-центр" зареєстровано та вирішено близь о 2,8

млн. проблемних питань; прийнято близь о 8 млн. дзвін ів. Посл ами Сл жби "СаІІ-центр"
с ористалося близь о 700 тис. осіб, що с ладає до 85% власни ів особових рах н ів. Та им
чином, майже ожна иївсь а родина хоча б одно о раз зверн лася до Сл жби "СаІІ-центр"
та отримала допомо з вирішення проблем, пов'язаних з роботою ом нальних сл жб, питан-
нями бла о строю, охорони здоров'я, соціально о захист тощо. Зазначені по азни и дово-
дять, що Сл жба "СаІІ-центр" за 5 ро ів сво о існ вання стала важливою частиною інфрастр -
т ри місь о о правління, я а забезпеч є ефе тивний зворотній зв'язо між меш анцями та
місь ою владою і її ви онавчими ор анами.
Водночас, існ є на альна необхідність розширення та модернізації про рамно-технічно о
омпле с Сл жби "СаІІ-центр" з метою підвищення я ості та розширення с лад посл
зв'яз з проведенням адміністративної реформи місцевих ор анів влади. В 2013-2015 ро ах
план ється провести ряд заходів для по ращення роботи Сл жби "СаІІ-центр":
— збільшити іль ість під лючених ви онавців в сл жбах та підрозділах до 800-1000; опти-

міз вати стр т р та ре ламенти розподіл питань по ви онавцях відповідності з типом,
дисло ацією, підпоряд ванням, наявними до оворами з омерційними обсл ов ючими ор-
анізаціями тощо;
— підвищити рівень онтролю ви онання за рах но 100% зворотно о зв'яз з абонента-

ми, що зверталися з привод вирішення проблемних питань ( 2010 році іль ість перевіро
за 11 місяців с лала близь о 600 тис, що в 3 рази більше, ніж за весь 2008 рі );
— забезпечити прис орення ви онання дор чень та вирішення проблем житлово- ом -

нальном осподарстві, в місь ом транспорті, медичном забезпеченні і соціальном забез-
печенні та ін. за рах но більш точно о с ер вання дор чень до безпосередніх ви онавців, ми-
наючи проміжні лан и;
— зв'яз з постійним зростанням іль ості дзвін ів пі ові періоди підвищено о заван-

таження, зо рема, на почат опалювально о сезон (більш ніж 3500 вхідних дзвін ів за 1 о-
дин ) — оптиміз вати стр т р та с лад ом ні аційно о обладнання та про рамних засобів,
збільшити іль ість операторсь их робочих місць Сл жби "Саll-центр" на 30 додат ових робо-
чих місць; забезпечити н ч і ал оритми оптимізації навантажень на операторів та орист ва-
чів за рах но більш ефе тивно о розподіл вхідних дзвін ів з ви ористанням розширених ал-
оритмів з про ноз ванням та статистичним аналізом;
— розширити с лад р пи зворотно о зв'яз , аналітичної та онтрольної р пи Сл жби

"Саll-центр" на 18 додат ових робочих місць;
— розширити аналітичні можливості про рамно-технічно о омпле с Сл жби "Саll-центр"

з рах ванням внесення поточних змін до стр т ри омпле с , розширення обся та зміст
наявної інформації та можливостей під лючення додат ових інформаційних рес рсів, інте ра-
ції з інформаційними системами та базами даних;
— модерніз вати або замінити застаріле обладнання, що знаходиться в е спл атації більш

ніж 5 ро ів та вичерпало е спл атаційний рес рс зв'яз з йо о а тивним цілодобовим ви о-
ристанням.
3. Впровадження автоматизованої системи оброб и даних про населення міста (АС-реєстр)

на базі діючо о дослідно о зраз а омпле с інтеле т альних інформаційних техноло ій для
забезпечення збирання, оброблення, збері ання і відображення інформації про населення
міста, я а призначена для:
— забезпечення, відповідно до норм діючо о за онодавства, збирання інформації про на-

селення міста, йо о реєстрацію та зняття з облі фізичних осіб;
— надання ор анам місцевої влади на рівні міста та районів а т алізованої інформації про

населення для забезпечення прийняття рішень, форм вання та ви онання про рам соціально-
е ономічно о розвит ;
— форм вання спис ів виборців та аналітичних звітів щодо с лад населення відповідної

території;
— відображення аналітичних рез льтатів оброблення даних про населення з ео рафічною

прив'яз ою до єдиної цифрової топо рафічної основи території міста Києва інформаційно о
рес рс містоб дівно о адастр .
Діючий зразо АС-реєстр встановлений та проходить дослідн е спл атацію в чотирьох

районних в місті Києві державних адміністраціях.
4. Проведення процед ри ле алізації про рамно о забезпечення
Впровадження прое т дозволить значно по ращити стан ле алізації про рамно о забезпе-

чення, що ви ористов ється стр т рними підрозділами Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації, вирішити проблеми правомірно о ви ористання об'є тів інтеле т альної власності. За-
безпечення ор анів влади ліцензійним про рамним забезпеченням повинно с оротити іль-
ість помило при обробці даних орист вачами, забезпечити своєчасне оновлення антиві-
р сних засобів та ор аніз вати надійн систем резервно о опіювання даних, що с ладають
рес рси інформаційно-теле ом ні аційної системи.
5. Б дівництво WI-FІ мережі в Київсь ом метрополітені для надання я існих теле ом ні а-

ційних посл жителям та остям міста
Перед мови реалізації прое т
Наявність вели ої іль ості мобільних пристроїв, що підтрим ють стандарт зв'яз WI-FІ,

меш анців та остей міста Києва.
Можливість отримання швид існо о дост п до мережі Інтернет на станціях Київсь о о мет-

рополітен там, де неможливе надання посл мережами 3G та 4G.
Можливість поб дови інте рованої мережі для надання м льтисервісних посл , в том чис-

лі і для забезпечення вн трішніх потреб метрополітен .
Створення я існо нових посл для населення на станціях Київсь о о метрополітен та от-

римання доходів від реалізації інвестиційно о прое т .
На цей момент в мережі Інтернет існ є достатньо сервісів для зр чно о орієнт вання в сто-

лиці, основною завадою для впровадження більш інтенсивно о ви ористання та их сервісів
мобільними орист вачами є занадто повільні та доро і традиційні методи дост п або відс т-
ність підтрим и мобільними пристроями необхідно о стандарт мережі.
Мережа WI-FІ в Київсь ом метрополітені — це нова посл а, я а дозволить меш анцям та

остям столиці отримати швид існий дост п до мережі Інтернет на станціях та значно раще
орієнт ватись місті за допомо ою Інтернет-сервісів, еле тронних арт, довідни ів, розміще-
них в мережі Інтернет фото- та відеоматеріалів.
У цілом проведений аналіз стан інфрастр т ри інформатизації міста Києва свідчить про

зростання ролі і значення цієї сфери в народно осподарсь ом омпле сі я однієї з найбільш
стабільних та динамічних ал зей е ономі и. Одна порівнянні з європейсь ими стандарта-
ми місто Київ, я і вся У раїна, має досить низь ий по азни омпле сно о задоволення ін-
формаційних потреб населення та рівень розвит елементів інформаційно о с спільства.
Із прийняттям За он У раїни "Про основні засади розвит інформаційно о с спільства в

У раїні на 2007 — 2015 ро и" розб дов інформаційно о с спільства в У раїні та впроваджен-
ня новітніх інформаційно- ом ні аційних техноло ій в сі сфери с спільно о життя і в діяль-
ність ор анів державної влади та ор анів місцево о самовряд вання визначено я один із стра-
те ічних пріоритетів державної політи и У раїни.
IV. Принципи форм вання та реалізації Про рами
Форм вання перелі завдань Про рами здійснюється на підставі заяво стр т рних під-

розділів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації),
районних в місті Києві державних адміністрацій, ом нальних підприємств та ін. та ій послі-
довності:
— вибір пріоритетів е ономічно о і соціально розвит ;
— під отов а прое т Про рами;
— роз ляд та по одження Про рами на засіданні на ово-технічної ради Про рами інфор-

матизації міста Києва із зал ченням фахівців ал зі інформатизації та на овців;
— проведення незалежної на ово-технічної е спертизи Про рами;
— подання Про рами на з одження Генеральном державном замовни Національної

про рами інформатизації;
— проходження е спертизи про рами Департаменті е ономі и та інвестицій ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації);
— по одження про рами;
— затвердження Про рами.
Про рама, я с ладова частина ре іональної про рами інформатизації У раїни, спрямована

на створення інформаційно-аналітичних систем та їх елементів за напрямами ф н ціон вання
ор анів влади (ло альних обчислювальних мереж, про рамно-технічних омпле сів, баз даних
тощо).
Реалізація Про рами має здійснюватися з додержанням та их основних принципів і забез-

печити:
спад овість, пост повість і безперервність при реалізації прое тів (завдань) Про рами на

наст пні ро и;
створення ор анізаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації;
постійний облі ви онання завдань і перерозподіл та онцентрацію рес рсів на ористь най-

більш рез льтативних напрямів інформатизації;
— безперервний процес навчання державних сл жбовців та посадових осіб ор анів місце-

во о самовряд вання відповідно до вимо реалізації Про рами.
V. Визначення проблеми, на розв'язання я ої спрямована Про рама
В цілом проведений аналіз стан інфрастр т ри інформатизації міста Києва свідчить

про зростання ролі і значення цієї сфери в народно осподарсь ом омпле сі я однієї з
найбільш стабільних та динамічних ал зей е ономі и. Одна порівнянні з європейсь ими
стандартами місто Київ, я і вся У раїна, має досить низь ий по азни омпле сно о задо-
волення інформаційних потреб населення і рівень розвит елементів інформаційно о с -
спільства.
Слід зазначити, що одним із оловних пріоритетів розб дови інформаційно о с спільства в

У раїні є інформатизація ор анів державної влади, що має сприяти її прозорості та від рито-
сті, підвищенню ефе тивності ви онання посадових обов'яз ів державних сл жбовців, я існо-
м наданню населенню різноманітних інформаційних посл , інте рації зі світовим інформацій-
ним простором. Успіх інформатизації залежить насамперед від рівня розвит інформаційно-
ом ні аційних техноло ій.
VI. Шляхи та засоби розв'язання проблеми, обся и та джерела фінанс вання, терміни ви о-

нання
Умовою спішної реалізації Про рами інформатизації міста є розвин та, надійно ф н ціон -

юча система правління, здатна вчасно, омпле сно й ефе тивно виріш вати всю с пність
проблем, що вини ають цій сфері. Вирішення проблем інформатизації міста повинно здій-
снюватись шляхом послідовних, розрахованих на перспе тив , с оординованих дій сіх
с б'є тів інформатизації, я і врахов ють я державні інтереси, та й інтереси населення міста.
С часні техноло ії дозволяють виріш вати оло подібних питань шляхом впровадження ін-

те рованих і н ч их СRМ та ЕRР-рішень.
Впровадження СRМ та ЕRР-систем спрощ є м ніципальним ор анам влади ви онання обо-

в'яз ів по обсл ов ванню ромадян і ор анізацій, заохоч є держсл жбовців до ви ористання
ІТ-засобів і підвищ є ефе тивність їх роботи.
В основ та их систем по ладено принцип створення єдино о сховища даних, що містить

всю орпоративн інформацію та забезпеч є одночасний дост п до неї б дь-я ої необхідної
іль ості співробітни ів, наділених відповідними повноваженнями. Зміна даних проводиться
через ф н ції (ф н ціональні можливості) системи.
Дані системи дозволять об'єднати існ ючі інформаційні системи, по ращити робот стр -

т рних підрозділів, їх співпрацю між собою та іншими ор анами влади, ромадянами і омер-
ційними ор анізаціями.
Системи дозволяють швид о адапт вати їх під зміни нормативно-правових а тів, інте р ва-

ти раніше створені і розрізнені інформаційні системи, забезпеч ють здійснювати обмін інфор-
мацією з іншими сл жбами та відомствами, а та ож розміщ вати центральні інформаційні сис-
теми за ально о орист вання.
За допомо ою цих рішень збільш ється прод тивність праці за рах но автоматизації про-

цесів діяльності, а та ож захист від несан ціоновано о дост п до інформації.
Термін ви онання Про рами — 2013-2015 ро и.

Рес рсне забезпечення Про рами:
тис. рн

Фінанс вання Про рами здійснюється відповідно до напрям ів діяльності та заходів Місь ої
цільової про рами інформатизації міста Києва на 2013-2015 ро и з ідно з додат ом 2 за ра-
х но оштів місь о о бюджет , оштів інвесторів, а та ож інших оштів, не заборонених чин-
ним за онодавством.
Про нозні обся и та джерела фінанс вання напрям ів діяльності та заходів, передбачених

Про рамою, наведені Паспорті Місь ої цільової про рами інформатизації міста Києва на
2013-2015 ро и з ідно з додат ом 1.
Обся и фінанс вання завдань і заходів Про рами точнюються ожно о ро залежно від фі-

нансової можливості бюджет міста Києва.
VII. Заходи ор анізаційно о забезпечення ви онання Про рами
Замовни ом Про рами інформатизації міста Києва є Департамент транспортної інфрастр -

т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від-
повідно до Положення, затверджено о розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 10 листопада 2010 ро № 939. Прое ти

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки Усього витрат на виконання
Програми

2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 158 500,0 28 248,0 9 140,0 195 888,0

Бюджет м. Києва 10 000,0 8 248,0 9 140,0 27 388,0

Кошти інших джерел 148 500,0 20 000,0 % 168 500,0



даних про фа тичні обся и та джерела фінанс вання ожно о завдання (роботи);
— аналіз основних проблем інформатизації та завдань (робіт) Про рами на наст пний рі ;
— відомостей про наявні та необхідні рес рси для ви онання завдань (робіт) Про рами

наст пном році.
Відповідальний ви онавець Про рами подає Генеральном державном замовни що вар-

тальні та щорічні зведені звіти про хід ви онання завдань (робіт) Про рами. Щорічний звіт про
стан інформатизації в місті Києві с ладається з:
— аналіз стан та тенденцій розвит інформатизації;
— аналіз стан ви онання Про рами за звітний рі з перелі ом ви онаних завдань (робіт),

даних про фа тичні обся и та джерела фінанс вання ожно о завдання (роботи);
— аналіз основних проблем інформатизації та завдань (робіт) Про рами на наст пний рі ;
— відомостей про наявні та необхідні рес рси для ви онання завдань (робіт) Про рами

наст пном році.
У процесі форм вання та ви онання Про рами ерівни цієї Про рами — заст пни олови

Київсь ої місь ої державної адміністрації, з ідно з розподілом обов'яз ів, здійснює онтроль за
ходом ви онання до оворів ( онтра тів) з метою своєчасно о прийняття рішень щодо обся ів
фінанс вання, зміни ви онавців, приз пинення чи за риття завдань (робіт) тощо.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додато 2
до рішення Київсь ої місь ої ради

від 23.10.2013 № 237/9725

Паспорт
Міської цільової програми інформатизації міста Києва на 2013—2015 роки

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 15 листопада 2013 року

"Центральна виборча омісія повідомляє про від риття

поточно о рах н виборчо о фонд андидата народні

деп тати У раїни, я ий балот ється в одномандатном

виборчом о р зі № 223.

Ре візити поточно о рах н :

Отрим вач: виборчий фонд Єс іної Олени Оле сандрівни.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

2861313262.

Бан отрим вача: ПАТ "ПУМБ", "РЦ в м. Києві".

Код бан отрим вача (МФО): 334851.

Рах но отрим вача: 2643755".

"Центральна виборча омісія повідомляє про від риття

поточно о рах н виборчо о фонд андидата народні

деп тати У раїни, я ий балот ється в одномандатном

виборчом о р зі № 223.

Ре візити поточно о рах н :

Отрим вач: виборчий фонд Марциню а Петра Васильовича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

2162917472.

Бан отрим вача: Печерсь а філія ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 300711.

Рах но отрим вача: 26432052700200".

"Центральна виборча омісія повідомляє про від риття

поточно о рах н виборчо о фонд андидата народні

деп тати У раїни, я ий балот ється в одномандатном

виборчом о р зі № 223.

Ре візити поточно о рах н :

Отрим вач: виборчий фонд Л зана Оле сандра Васильовича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

1926205794.

Бан отрим вача: філія "Розрах н овий центр" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 320649.

Рах но отрим вача: 26430052600430".
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Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України 

в одномандатних виборчих округах на повторних виборах 
народних депутатів України 15 грудня 2013 року

Постанова № 320 від 13 листопада 2013 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заява політичної партії про реєстрацію кандидата у народні

депутати України, а також заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами для
реєстрації кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на повторних вибо

рах народних депутатів України 15 грудня 2013 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам за

конів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про повторні вибори народних депутатів Укра

їни в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 8 частини другої статті 30, частини третьої стат

ті 52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частин першої, другої статті 55, частини дру

гої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частини третьої статті 104, частин четвертої — шостої
статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", абзацу першого, підпунктів 6, 10 пунк

ту 3 розділу І Закону України "Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих
округах №№ 94, 132, 194, 197, 223", керуючись статтями 11
13, пунктом 6 статті 19 Закону України "Про Цен

тральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Зареєстр вати андидатів народні де-
п тати У раїни в одномандатних виборчих
о р ах на повторних виборах народних де-

п татів У раїни 15 р дня 2013 ро з ідно з
додат ами 1 — 3.
2. Витя із цієї постанови та посвідчення

Додато 3
до постанови Центральної виборчої омісії

від 13 листопада 2013 ро № 320

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному

виборчому окрузі № 223 (місто Київ) на повторних виборах народних 
депутатів України 15 грудня 2013 року

Д дарець О сана Сер іївна, народилася 2 червня 1983 ро в місті Ват тіне Чер ась ої об-
ласті, ромадян а У раїни, протя ом останніх п’яти ро ів проживає на території У раїни, осві-
та вища, фізична особа — підприємець, безпартійнa, проживає в селі Крю івщина Києво-Свя-
тошинсь о о район Київсь ої області, с димість відс тня, самовис вання.

Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

встановленої форми видати представни
відповідної політичної партії, а та ож відпо-
відним андидатам народні деп тати
У раїни, я і балот ються в одномандатних
виборчих о р ах поряд самовис ван-
ня.
3. Цю постанов разом з відповідним до-

дат ом надіслати відповідним ре іональним

др ованим засобам масової інформації
для оприлюднення триденний стро з дня
її прийняття, а та ож оприлюднити на офі-
ційном веб-сайті Центральної виборчої о-
місії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

та роботи з інформатизації, я і фінанс ються з місь о о бюджет , повинні в лючатися в Про-
рам інформатизації міста Києва. О ремі прое ти та завдання за альнодержавних та ал зе-
вих про рам, я і фінанс ються з відповідних джерел, в лючаються в Про рам зі своїм бюдже-
том, а при необхідності роз лядається питання про їх додат ов фінансов підтрим за рах -
но місь о о бюджет .
Стос н и часни ів Про рами визначаються ладеними між ними до оворами, стат тами,

положеннями й іншими нормативними а тами. У процесі форм вання завдань та прое тів
Про рами здійснюється інвентаризація діючих прое тів і про рам з інформатизації, я і фінан-
с ються за рах но місь о о бюджет .
Ор анізаційно-технічна робота з реалізації Про рами, її інформаційне забезпечення, ви о-

нання о ремих завдань та прое тів Про рами, що мають за альномісь ий хара тер, по ладає-
ться на спеціалізоване ом нальне підприємство "Київтелесервіс".
VIII. Очі вані рез льтати реалізації Про рами та їх вплив на соціально-е ономічний розви-

то міста
Очі ваними рез льтатами інформатизації, я і визначають спіх вирішенні завдань соці-

ально-е ономічно о розвит , є поб дова с часної системи державно о правління, розвито
теле ом ні аційно о середовища, створення пот жних інформаційних рес рсів, розвито
пріоритетних напрямів е ономі и та соціальної сфери, надання рівно о я існо о дост п до ін-
формації, освіти, посл за ладів охорони здоров'я та адміністративних посл ор анів дер-
жавної влади та ор анів місцево о самовряд вання, сприяння становленню інформаційно о
с спільства, в я ом ожен ромадянин мі би створювати і на опич вати інформацію та знан-
ня, мати до них вільний дост п, орист ватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість
ожній людині повною мірою реаліз вати свій потенціал, сприяючи с спільном і особистом
розвит ові та підвищ ючи я ість життя.
Рез льтатами пра тично о впровадження завдань Про рами стане:
— подальший розвито теле ом ні аційно о середовища. План ється що протя ом 2013-

2015 ро ів сі стр т рні підрозділи ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації), ом нальні підприємства, за лади освіти, медицини, дош ільні
за лади, державні станови, станови та підприємства житлово- ом нально о осподарства
б д ть під лючені до орпоративної мережі, що дасть можливість забезпечити їх повном
обсязі посл ами еле тронної пошти, дост пом до мережі Інтернет, відео онференцзв'яз ом
з метою підвищення оперативності та ефе тивності прийняття правлінсь их рішень ерівниц-
твом;
— створення та впровадження нових інформаційних техноло ій, інформаційно-аналітичних

систем, інформаційних рес рсів міста, я найважливіших чинни ів соціально-е ономічно о
розвит , що сприятим ть демо ратизації ромадсь о о життя, дос оналенню системи
правління, створенню нових форм підприємниць ої діяльності, поліпшать рівень та я ість
життя всіх членів с спільства;
— оперативне реа вання на вирішення проблемних питань меш анців, пов'язаних з робо-

тою м ніципальних сл жб.
Ефе т, я ий отримає місто від реалізації Про рами, поля ає в з одженості та підвищенні

я ості, оперативності інформаційних процесів і правлінсь их посл та забезпечить я існо но-
вий рівень правління.
IX. Координація та онтроль за ходом ви онання Про рами
Координатором Про рами вист пає заст пни олови Київсь ої місь ої державної адмініс-

трації відповідно до розподіл обов'яз ів.
Звіт про ви онання Про рами здійснюється відповідальним ви онавцем — Департаментом

транспортної інфрастр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) постійній омісії Київсь ої місь ої ради транспорт та зв'яз , постійній
омісії Київсь ої місь ої ради з питань бюджет та соціально-е ономічно о розвит , Департа-
мент е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), Департамент фінансів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) один раз на півро : за І півріччя — до 25 вересня
та за рі — до 25 березня та Генеральном державном замовни Національної про рами ін-
форматизації що вартальні та щорічні зведені звіти про хід ви онання завдань (робіт) Про ра-
ми.
Щорічний звіт про стан інформатизації в місті Києві с ладається з:
— аналіз стан та тенденцій розвит інформатизації;
— аналіз стан ви онання Про рами за звітний рі з перелі ом ви онаних завдань (робіт),

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

1. Ініціатор розроблення програми Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21
березня 2002 року № 548 "Про впорядкування порядку формування
Програми інформатизації міста Києва", розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 29 липня 2002 року № 1500 "Про
затвердження Положення про порядок формування Програми
інформатизації міста Києва", протокол засідання науково%технічної ради
Програми інформатизації міста Києва від 12 серпня 2011 року № 2

3. Розробник програми Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники програми Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

5. Замовник (відповідальний
виконавець) програми

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці)
програми

Спеціалізоване комунальне підприємство "Київтелесервіс",
структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві
державні адміністрації

7. Термін реалізації програми 2013%2015 роки

7.1. Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)

%

8. Перелік бюджетів, які беруть участь
у виконанні програми (для
комплексних програм)

Бюджет м. Києва

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

195 888,0 тис.грн.

9.1. коштів бюджету м. Києва 10 000,0 тис. грн. на 2013 рік 
8 248,0 тис. грн. на 2014 рік
9  140,0 тис. грн. на 2015 рік

коштів інших джерел 148 500,0 тис. грн. на 2013 рік 
20 000,0 тис. грн. на 2014 рік

Продовження наст пном номері



Хрещатик 715 листопада 2013 року
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Відповіді на сканворд 

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

К Р И Ш Н А С У Г А К

О Т Х Р Е Щ А Т И К

Н І З А М І Р Е С О Р А

У О М А Н А Р Л И К

Н Л Г Е К У Б А Л

Г Л О Р І Я К Г Р И М

Т А Я Ф О Р А Ц

Т Р О Я Г А Л А Т Е Я

"Центральна виборча омісія повідомляє про від риття

поточно о рах н виборчо о фонд андидата народні

деп тати У раїни, я ий балот ється в одномандатном

виборчом о р зі № 223.

Ре візити поточно о рах н :

Отрим вач: виборчий фонд Бой а Оле а Ми олайовича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

2450805734.

Бан отрим вача: Дніпровсь е відділення № 8, ПАТ "Райффайзен

Бан Аваль", м. Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 322904.

Рах но отрим вача: 2643891283874 ".

"Центральна виборча омісія повідомляє про від риття

поточно о рах н виборчо о фонд андидата народні

деп тати У раїни, я ий балот ється в одномандатном

виборчом о р зі № 223.

Ре візити поточно о рах н :

Отрим вач: виборчий фонд Вась ова Володимира Михайловича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

3238321896.

Бан отрим вача: відділення "VIP-центр на Т р енівсь ій" ПАТ КБ

"ПРИВАТБАНК", м. Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 380775.

Рах но отрим вача: 26430056100181".

"Центральна виборча омісія повідомляє про від риття

поточно о рах н виборчо о фонд андидата народні

деп тати У раїни, я ий балот ється в одномандатном

виборчом о р зі № 223.

Ре візити поточно о рах н :

Отрим вач: виборчий фонд Калашні ова Оле а Івановича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

2295513375.

Бан отрим вача: Відділення "Київсь е № 7", ПАТ "Альфа-бан ",

м. Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 300346.

Рах но отрим вача: 26433012959501".

"Центральна виборча омісія повідомляє про від риття

поточно о рах н виборчо о фонд андидата народні

деп тати У раїни, я ий балот ється в одномандатном

виборчом о р зі № 223.

Ре візити поточно о рах н :

Отрим вач: виборчий фонд Р льова Сер ія Гри оровича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

1991518697.

Бан отрим вача: Київсь е відділення № 6, АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ",

м. Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 320627.

Рах но отрим вача: 26437010079145".

Заява
Про е оло ічні наслід и б дівництва,

е спл атації та обсл ов вання
ба ато вартирно о житлово о б дин з

пар ін ом на в л. Б л а ова, 9
Святошинсь ом районі м. Києва

З ідно рішення Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007 р.
№ 537/1198 Товариств з обмеженою відповідальністю
"Тор овельний ніверсал" б ло надано земельн ділян для
б дівництва, е спл атації та обсл ов вання ба ато вартирно о
житлово о б дин з пар ін ом на в л. Б л а ова, 9
Святошинсь ом районі м. Києва.

Прое том передбачено б дівництво односе ційно о 19-повер-
хово о житлово о б дин з вб дованими приміщеннями (аптечний
п н т, центр ранньої творчості для дітей) та вартирою для людей з
вадами опорно-р хово о апарат на 1-м поверсі та 1-рівневим
підземним пар ін ом на 137 місць. По за інченню б дівництва
прое том та ож передбачено бла о стрій та озеленення приле лої
території, розміщення майданчи а відпочин дітей, дорослих,
фіз льт рно о, для ви л тварин, та ож авто- та велостоян а,
створення садово-пар ової омпозиції та освітлення території.

Аналіз впливів на нав олишнє середовище по азав, що
б дівництво житлово о б дин не б де мати ш ідливо о вплив на
е оло ічний стан район .

Розміщення житлово о б дин не пор ш є інсоляції оточ ючих
б дин ів.

Замовни зобов'яз ється здійснювати е спл атацію об'є та
відповідності з діючими стандартами, нормами та правилами в
ал зі охорони нав олишньо о середовища і техні и безпе и.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
діяльності від запровадження прое т ре онстр ції

ло альних очисних спор д забр днених дощових вод і
вод від миття транспорт із впровадженням системи

зворотно о водопостачання мий и автомобілів

СВП "АВТОТРАНСПОРТ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

за адресою: м. Київ, просп. Мос овсь ий, 14-Б

Прое том передбачено запровадження омпле с рішень по очи-
щенню зворотних вод від миття машин і забр днених дощових та та-
лих вод до нормативних по азни ів на с ид зворотних вод в водой-
мище в межах населено о п н т та ви ористання в я ості технічної
води, природоохоронних заходів по забезпеченню нормативно о
стан нав олишньо о природно о середовища, роз лян ті всі аспе -
ти ре онстр ції спор д — е оло ічні, е ономічні, соціальні та зроб-
лено висново про доцільність та е оло ічн безпечність запрое то-
вано о об'є та з дотриманням е оло ічної безпе и в районі розмі-
щення спор д.

Замовни зобов'яз ється ви онати всі прое тні рішення по охоро-
ні нав олишньо о природно о середовища, арант є е оло ічн без-
пе на всіх етапах б дівництва і е спл атації об'є та, ер ючись За-
оном У раїни "Про охорон нав олишньо о природно о середови-
ща" і іншими нормативними за онодавчими а тами.

Департамент б дівництва та житлово о забезпечен-

ня ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої

місь ої державної адміністрації) повідомляє, що 18.11.2013

з 09.00 до 11.00 б д ть проведені роботи щодо встанов-

лення в нат рі (на місцевості) межових зна ів земельної ді-

лян и на в л. Уборевича, 26 Святошинсь ом районі м. Ки-

єва. Запрош ємо взяти часть проведені в азаних робіт

власни ів с міжних земельних діляно , а саме:

- Ні ішаєва С.І. (земельна ділян а на в л. Прорізній, 16)

- Мніщен а І.К. (земельна ділян а на в л. Командарма Убо-

ревича, 25)

- Дзюбен а С.Т. (земельна ділян а пров. Осінньом , 3)

- Дзюбен а М.С. (земельна ділян а пров. Осінньом , 3-а)

- ФОП Семеню а В.І. (земельна ділян а на перетині

в л. Командарма Уборевича та пров. Осінньо о).

Громадянин К ли Валерій Семенович повідомляє, що
22 листопада 2013 ро з 09.00 до 11.00 за адресою: в л. Ямсь а,
50, літ. А в Голосіївсь ом районі м. Києва б д ть проводитися
роботи із за ріплення межовими зна ами поворотних точо меж
земельних діляно в нат рі. Просимо земле орист вачів с міжних
діляно б ти прис тніми при ви онанні даних робіт.

Списо земле орист вачів додається:

ТОВ "СЕНТ МЕРІ".

Деснянсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 29.11.2013 ро об 11.00 б -
де роз лядатись цивільна справа за позовом Сл жби справах дітей Деснянсь ої в
м. Києві державної адміністрації в інтересах неповнолітньо о Олефірен а Михайла Ми-
хайловича до Олефірен а Михайла Володимировича, Власової Олени Леонідівни про
позбавлення бать івсь их прав. Власова Олена Леонідівна ви ли ається с дове засі-
дання я відповідач. В разі неяв и справ б де роз лян то за відс тності відповідача.

Адреса с д : м. Київ, пр. Мая овсь о о, 5-в, аб. 23.
С ддя І.В. Петріщева

ІНФОРМАЦІЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва про проведення он рс №107-ПР

з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної
оцін и об'є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості —
з ідно з Методи ою оцін и майна, затвердженою
постановою Кабінет Міністрів У раїни від
10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної
діяльності б де здійснюватись відповідно до
Положення про он рсний відбір с б'є тів
оціночної діяльності, затверджено о на азом
Фонд державно о майна У раїни 29.08.2011 р.
№1270 і зареєстровано о Міністерстві юстиції
У раїни 19.09.2011р. за №1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті
он рсі є наявність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно

оцін и об'є та, що має підтвердж ватися
чинними валіфі аційними до ментами
оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державном реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб
(оцінювачів) Державном реєстрі оцінювачів,
затверджено о на азом Фонд державно о
майна У раїни від 19.12.01 № 2355 і
зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни
28.12.01 за № 1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності
проведенні оцін и майна, зо рема подібно о
майна;

- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до
ви онання робіт з оцін и майна та підписання
звітів про оцін майна, та їх особисто о досвід
проведенні оцін и подібно о майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де

додат ово зал чено претендентом до
проведення робіт з оцін и майна та підписання
звіт про оцін майна, завірені їхніми
особистими підписами, а та ож опії
валіфі аційних до ментів оцінювачів.
До часті в он рсі мож ть б ти доп щені

с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на підставі
сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни "Про оцін майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в
У раїні", я ими передбачено здійснення пра тичної діяльності з оцін и майна за напрямами оцін и майна та спеціалізаціями межах цих напрямів, що
відповідають об'є т оцін и.
Учасни ам он рс необхідно подати до Департамент ом нальної власності м.Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном

онверті, до я о о додається лист з описом наданих до ментів. Кон рсна до ментація с ладається з:
1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо.
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про

оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна,

завірені їх особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;
- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о майна У раїни;
- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід

роботи оцінювачів, я і працюють йо о штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі подібно о майна тощо).
2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат,

пов'язаних з ви онанням робіт, а та ож термін ви онання робіт.
Кон рс відб деться о 14.30 29.11.2013 ро в Департаменті ом нальної власності м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10.

Телефони для довідо : 202-61-71, 202-61-72.
До менти приймаються до 13.00 25.11.2013 ро за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 202-61-51.

№ п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 117,9 в.м — м.Київ, в л. Я ба Коласа, 17

2. Нежилі приміщення площею 81,2 в.м — м.Київ, в л. Василь івсь а, 55

3. Нежилі приміщення площею 486,9 в.м — м.Київ, в л. Б дищансь а, 7, літ."А"

4. Нежилі приміщення площею 143,6 в.м — м.Київ, в л. Ла ерна, 46/48

5. Нежилі приміщення площею 17,9 в.м — м.Київ, в л. Щерба ова, 42, літ."А"

6. Нежилі приміщення площею 65,5 в.м — м.Київ, в л. Артема, 35

7. Нежилі приміщення площею 36,8 в.м — м.Київ, в л. Артема, 55

8. Нежилі приміщення площею 39,8 в.м — м.Київ, в л. Мазепи Івана, 3, літ."А"

9. Нежилі приміщення площею 33,8 в.м — м.Київ, в л. Я ба Коласа, 15а, літ."А"

10. Нежилі приміщення площею 148,5 в.м — м.Київ, в л. Сім'ї Хохлових, 1, літ."А"

11. Нежилі приміщення площею 70,25 в.м — м.Київ, б льв. Лесі У раїн и, 27/2, літ."А"

12. Нежилі приміщення площею 214,0 в.м — м.Київ, просп. В.Мая овсь о о, 26

13. Нежилі приміщення площею 204,0 в.м — м.Київ, в л. Гончара Олеся, 71 літ."А"

14. Нежилі приміщення площею 18,7 в.м — м.Київ, в л. Хрещати , 29/1, літ."А"

15. Нежилі приміщення площею 829,5 в.м — м.Київ, в л. К рчатова, 23, літ."А"

16. Нежилий б дино площею 510,7 в.м — м.Київ, в л. К дрявсь а, 9, літ."Б"

17. Нежилі приміщення площею 795,6 в.м — м.Київ, в л. Кривоноса Ма сима, 29, літ."А"

18. Нежилі приміщення площею 374,9 в.м — м.Київ, в л. Хар івсь е шосе, 156, літ."А"

19. Нежилі приміщення площею 142,0 в.м — м.Київ, в л. Прорізна, 18/1 Г

20. Нежилий б дино площею 90,6 в.м — м.Київ, в л. Гр шевсь о о, 3-В, літ."А"

21. Нежилі приміщення площею 10,3 в.м — м.Київ, в л. Ст са Василя, 25, літ."А"

22. Нежилі приміщення площею 70,0 в.м — м.Київ, просп. Гон адзе Геор ія, 5, літ."А"

23. Нежилі приміщення площею 56,0 в.м — м.Київ, в л. П ш інсь а, 32, літ."А,А`"

24. Нежилі приміщення площею 20,6 в.м — м.Київ, в л. По ровсь а, 9ж

Фінансове правління Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації
о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- начальни а відділ б х алтерсь о о облі та звітності — оловно о б х алтера;

- оловно о спеціаліста се тор онтролю за станом проведення розрах н ів за теплоенер оносії та фінанс вання житлово-

ом нально о осподарства.

Вимо и: повна вища фінансово-е ономічна освіта, досвід роботи за фахом.

За додат овою інформацією щодо основних вимо до андидатів, визначених типовими професійно- валіфі аційними хара теристи ами,

ф н ціональних обов'яз ів, розмір й мов оплати праці звертатись за тел.: 280-89-51, 280-62-67.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання о олошення за адресою: 01010, м. Київ, в л. С ворова, 15, ім. 423.

Лєт нов Володимир Іванович,

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас в я ості відповідача в с дове
засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ "Приватбан " до Лєт нова
Володимира Івановича про стя нення забор ованості, я е від ладено до 29.11.2013
на 8.30, та відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 34.

С ддя Ю.А. Фар ош

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд термін
на 2 ро и 364 дні нежитлові підвальні приміщення, щодо я их надійшла заява, площею 269,40 в. м. за адре-
сою: м. Київ, в л. Щорса, 29-А під розміщення ромадсь ої ор анізації, на площі, що не ви ористов ється для
провадження підприємниць ої діяльності з розрах н ом орендної плати (я для ромадсь ої ор анізації) в роз-
мірі за перший місяць оренди без ПДВ за 219,4 в. м — 5199,77 рн + 1 рн в рі за 50 в. м.
Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. № 210.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє, що за рез льтатами
он рс із зал чення інвестора до облашт вання спортивно-ре реаційно о
омпле с на острові Долобець ий переможцем визначено ТОВ "ЕТИКЕТ.КА",
рез льтати затверджені розпорядженням Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 04.11.2013 № 2000.

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



ÄÎÇÂ²ËËß
Хрещатик 8 15 листопада 2013 року

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

ссавець��р
пи

антилоп

син�в
л�ана

(міф)

інд
їстсь�ий

бо��(таємний,

чорний)

бла�ородний

метал
ча�л
нство

Х Р Е Щ А Т И К
азерб.�поет,

мислитель,

12�ст.

пристрій�


�машині,�возі

марні�надії

звертання�до

чолові�а�(ан�л.)

ін’є�ція

�орюча�рідина

обличчя�на

і�онах

�ольорові

�ільця�нав�оло

тіні

спостері�ача

чиста��
льт
ра

вір
сів

жіноче�ім’я

(ле��а)

�ораловий

острів

др
жина

Пріама�(Іліада)

засоби�для

надання

обличчю

певно�о

ви�ляд


мар�а

во�непальної

зброї

четверта�нота

положення

місяця

є�ип.��бо�

сонця

вождь�


с�андинавсь�их

племен

Таїсія�в

дитинстві
нісенітниця

�варцовий

�амінь

піль�а�
�спорт.

зма�аннях

одна�з�двох

абето�

старослов.

мови

Іліон�(іст.)

�охана

Пі�маліона

(міф.)

Температура +3°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура +5°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 62 %

Температура +1°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 79 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 15 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó

ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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1492 — Õðèñòîôîð Êîëóìá

óïåðøå îïèñàâ òþòþí. 

1881 — Îëåêñàíäð Ìîæàé-

ñüêèé îäåðæàâ ïàòåíò íà âèíàõ³ä

ë³òàêà. 

1918 — ðîçïî÷àëîñü î÷îëþâàíå

Äèðåêòîð³ºþ ïîâñòàííÿ ïðîòè

âëàäè ãåòüìàíà Ïàâëà Ñêîðîïàä-

ñüêîãî. 

1919 — çà ð³øåííÿì Äèðåêòîð³¿

òà óðÿäó ÓÍÐ ÷ëåíè Äèðåêòîð³¿

Ôåä³ð Øâåöü òà Àíäð³é Ìàêàðåí-

êî âè¿õàëè ç äèïëîìàòè÷íèìè äî-

ðó÷åííÿìè çà êîðäîí, ïåðåäàâøè

âñþ ïîâíîòó âëàäè Ñèìîíîâ³

Ïåòëþð³. 

1924 – Êè¿âñüêèé Ãóáâèêîíêîì

âñòàíîâèâ ùîì³ñÿ÷íó ïëàòó çà íàâ-

÷àííÿ ä³òåé ó òðóäîâèõ øêîëàõ ì³ñ-

òà â òàêîìó ðîçì³ð³: äëÿ ðîá³òíèê³â

³ ñëóæáîâö³â, ÿê³ îòðèìóâàëè çàðî-

á³òíó ïëàòó âèùå 35 ðóá., – â³ä 70

êîï. äî 5–7 ðóá. (çàëåæíî â³ä ðîç-

ì³ðó çàðîá³òê³â); äëÿ ðåì³ñíèê³â,

ÿê³ íå âèêîðèñòîâóâàëè íàéìàíî¿

ïðàö³, – 5 ðóá., à äëÿ ³íøèõ ðåì³ñ-

íèê³â – 8 ðóá., äëÿ íåòðóäîâèõ

åëåìåíò³â – 15 ðóá. Äëÿ ðîá³òíè-

ê³â ³ ñëóæáîâö³â, ÿê³ îòðèìóâàëè

çàðîá³òíó ïëàòó íèæ÷å 35 ðóá., à

òàêîæ äëÿ ³íâàë³ä³â, áåçðîá³òíèõ –

÷ëåí³â ïðîôñï³ëîê òà îñ³á, ÿê³ ïå-

ðåáóâàëè íà óòðèìàíí³ ñîöñòðàõó,

áóëî çáåðåæåíî áåçêîøòîâíå íàâ-

÷àííÿ ä³òåé ó øêîëàõ. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Британський вчений
Марк Гассон оголосив
себе першою люди�

ною в історії, яка заразила�
ся комп’ютерним вірусом.

За словами професора Гассона з уні�

верситету Рідінга, він заразив себе

сам, імплантувавши під свою шкіру

чіп, котрий містить шкідливу програ�

му.

У ході випробувань Марк Гассон до�

вів, що він може передавати вірус на

комп’ютери, оснащені системами зов�

нішнього введення інформації. Зокре�

ма професорові вдалося зламати двері,

замкнуті за допомогою електронного

дзвінка, і передати вірус на свій мо�

більник.

Професор відзначає, що його дослі�

дження може бути важливим в царині

медицини, передає Бі�бі�сі. Доктор

Гассон заявив, що кардіостимулятори

та інші електронні імплантанти зна�

ходять все більше розповсюдження і

стають все складнішими. І в майбут�

ньому може виникнути небезпека

умисного зараження кардіостимуля�

торів вірусом. Тому вже зараз потріб�

но розробляти системи захисту елек�

тронних імплантантів від шкідливих

програм �

Британець заразив себе 
комп’ютерним вірусом

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 15 ëèñòîïàäà

ОВНИ,�пам’ятайте,�я�о�о�ви�род
-племені,�б
дьте�патріотом,�шан
йте�фаміль-

ні�цінності,�дбайте�про�родинне�бла�опол
ччя,�не�жаліючи�серця,��аманця,�в�ла-

дайте�в�процвітання�сім’ї�ма�сим
м�з
силь.�Все�о�
питься�сторицею,�домашній

тил —�джерело�бла�одаті.�У�професійній�сфері�все�ч
дово,�подр
жіться�з�М
зою,

і�ваша��ар’єра�піде�в�ор
.

ТЕЛЬЦІ,�раціонально�підійдіть�до�теми�партнерства,�за�ладається�ф
ндамент

співпраці� на� майб
тній� рі�.� По�ровителів� та� союзни�ів� з
стрінете� серед� давніх

впливових�
�соці
мі�знайомих,�земля�ів.�На�сердечном
�фронті�все�ч
дово,�при-

бор�айте�пих
�й�живіть�д
ша�в�д
ш
�з�бла�овірними,��охайтеся,�їм�визначено�йти

поперед
,�верховодити�в�союзі,�чар
вати.

БЛИЗНЯТА, сім’я —� це� бойова� з�
ртована� �оманда,� 
особлення� зрілості� й

оптимізм
,�з�нею�ви�зобов’язані�дося�ти�повно�о�взаємороз
міння.�Коли�вини�а-

ють�я�ісь�розбіжності,�це�добре,�назовні�виходить�психоло�ічний�не�атив,�обра-

зи,�що�осіли�нам
лом�в�д
ші,�тан
ть,�відносини�очищаються�і�в�домі�відродж
єть-

ся��армонія.�Тр
довий�ент
зіазм�спрямов
йте�в�домашнє��осподарство�і�не�заб
-

вайте�про�здоров’я.

РАКІВ �ол
бить�форт
на,�сприяючи�самоствердженню,�“Я”�торжеств
є,�адже

здатне��онтролювати�сит
ацію,�задавати�тон�подіям,�фо�
с
ючи�на�себе�дії�лю-

дей.�“Р
люйте”�порядно,�дотрим
ючись�земних�та�небесних�за�онів,�маніп
ляції

протипо�азані,�з�роллю�посередни�а,��оординатора�дій�впораєтеся�на�відмінно.

ЛЕВИ,�час�“�лепати”��роші,�таємна�“�
зня”�
�вас�є,�тр
діться�завзято�я��на�ос-

новній,�та�� і�на�“лівій”�роботі,�не�бов�аючи�про�со�ровенне,�та�ба�атійте.�Гроші

люблять� тиш
...� А� зароблене� інвест
йте� в� нер
хомість,� родинний� бла�о
стрій,

займайтеся�доброчинністю.�На�поряд�
�денном
�поліпшення�житлових�
мов�є�ос-

новним�п
н�том.

ДІВИ,�ваші�вітрила�над
ває�вітер�
спішних�змін,�дійте�сміливо,�в�очах�п
блі�и

ви�яс�равий��ерой,�за�я�им��отові�йти�
�во�онь�і�вод
!�Прозорливий�роз
м,�блис-

�
ча��ом
ні�абельність�зроблять�вас�вірт
озним��равцем�на�життєвій�арені,�а��о-

ловне —�фантастично�пощастить�
�ріпити�зв’яз�и�з�давніми�др
зями�із�впливо-

вих��іл.�Моліться�на�старих��омпаньйонів�та�побратимів,�з�я�ими�п
д�солі�з’їли�(це

ваші�по�ровителі�від�Бо�а),�та�
�ладайте�перспе�тивні�
�оди.

ТЕРЕЗИ,�дося�ти��армонії�між�земним�і�д
ховним —�ось�ваш�орієнтир.�Маючи

привілеї�
�Небес�стосовно��ар’єрно�о�сходження,�ви�ористов
йте�ієрархію�влади

з�бла�ими�намірами:�я�що�ви��ерівни�,�дбайте�про�підле�лих,�а�з�висо�им�босом

вчіться�таємно�співпрацювати,�отрим
ючи�ма�симальн
�ви�од
�від�робочих�сто-

с
н�ів.

СКОРПІОНИ�на�старті��лобальних�змін�
�житті —�за�ладається�ф
ндамент�на

ба�ато�ро�ів.�Дерзайте,�
мови�бла�одатні,�спонсори�(давні)�є,�доцільно�а�тивіз
-

вати�сфер
�нових�знайомств�в�дале�их�ре�іонах,�під�лючити�др
жні��онта�ти —�і

все�піде�я��по�масл
!�С�різь�беріть�ініціатив
�на�себе,�ховатися�за�ч
жі�спини�чи

�ом
сь�підтанцьов
вати��ате�орично�заборонено.�То�шлях�ре�рес
.

СТРІЛЬЦІ,��армічна�см
�а�триває,�дов�ола�все�таємне�стає�явним,�ілюзії,�са-

мообмани,�страхи�лопаються,�я��мильні�б
льбаш�и,�вов�и�с�идають�овечі�ш�
-

ри...�Частіше�
самітнюйтеся�і�не��опайте�ні�ом
�ям
,�а��оли�на�задвір�ах�совісті

на�опичилося�сміттєзвалище,�мерщій�виметіть�той�мотлох�і�наведіть�лад�
�д
шев-

ном
�храмі.

КОЗЕРОГИ,�в�робочом
�офісі�динамічна�атмосфера,�але�
�вас�досвідчена�і�по-

рядна�стара�ділова�“�вардія”,�де�поч
ватиметеся�чарівною�феєю,�я�
�всі�люблять.

Я�що�потрапили�під��іпнотичний�вплив�др
�а,�я�ий�є��оле�ою,�терпіть,�то�ваш�ви-

бір,�значить,�в�д
ші�ви�затятий�пра�мати�,�я�ий�пра�не�с�різь�мати�зис�.

ВОДОЛІЇ,�професійна�діяльність —�це�для�вас�джерело�сил�і�серйозних�випро-

б
вань�на�відповідальність,�де�начальство�за�найменший�промах�дає�проч
хан�и,

але� це� на� �раще.� Шанси� висо�их� заробіт�ів� 
� спеціалістів� широ�о�о� профілю

(плюс�працелюбів)�надзвичайно�висо�і,��
йте�залізо,�по�и��аряче,�і�приб
т�и�при-

множаться.

РИБИ,� творіть� добро,� випромінюйте� любов� і� життєрадісність� 
� нав�олишній

простір,��ро�
йте�в�но�
�з�соці
мом,�ні�на�що�не�претенд
ючи,�і�щасливі�перспе�-

тиви�роз�орн
ться�самі�собою.�На�любовном
�небосхилі —�щасливий�зорепад.

Я�що�серце�переповнене�поч
ттями —�це�ч
дово,�ви�неодмінно�проб
дите�вза-

ємні�імп
льси�в�д
ші�енер�ійно�о�се�с
ально�о�давньо�о�обранця,�і�ваш�союз�ста-

не�взірцем�вірності�та�любові �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а  т и ж д е н ь  1 7 — 2 3  л и с т о п а д а


