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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про здійснення в 2011 році зовнішнього запозичення 

до бюджету міста Києва
Рішення Київської міської ради № 234/2621 від 25 травня 2011 року

Відповідно до статті 74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рішення Київської міської ради “Про бюджет
міста Києва на 2011 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити в 2011 році зовнішнє запозичення до бю�
джету міста Києва відповідно до умов, зазначених у додат�
ку до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію з питань бюджету та соціально�економічно�
го розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради 
від 25 травня 2011 року № 234/2621

Умови здійснення місцевого запозичення до бюджету 
міста Києва в 2011 році:

1. Істотні умови запозичення до бюджету міста Києва:
1.1. Розмір запозичення (основна сума) — не більше 2 445 000,0 тис. грн.:
зовнішнє запозичення — до 300,0 млн. доларів США або еквівалент інших валют (євро, російські рублі).
1.2. Відсоткова ставка за користування залученими коштами відповідно до кон’юнктури ринку капіталу:
— 5 років — не вище 7,8 % річних в доларах США.
1.3. Терміни сплати: погашення основної суми боргу — не пізніше 31 грудня 2016 року, сплата відсотків — квартальни�

ми, піврічними або щорічними платежами у терміни та згідно з умовами, встановленими відповідними договорами.
Мета запозичення: залучення коштів для фінансування витрат бюджету розвитку бюджету міста Києва, у тому числі для

виконання зобов’язань за договорами про здійснення запозичень до бюджету розвитку бюджету міста Києва, які викорис�
товуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які за�
безпечують виконання завдань Київської міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення територіальної гро�
мади міста Києва, зокрема за кредитною угодою між Київською міською радою та банком “Байєріше Хіпо� Унд Ферайн�
сбанк АГ” (Вауеrische Hypo� Und Vereinsbank AG) від 15 липня 2004 року.

2. Запозичення до бюджету міста Києва здійснюються у формі:
— зовнішнє запозичення — у формі укладення договорів позики (кредитних договорів) з іноземним кредитором (пози�

кодавцем) щодо отримання позик (кредитів), у тому числі тих, що фінансуються шляхом випуску іноземним кредитором
(позикодавцем) цінних паперів на міжнародних ринках капіталу. При цьому поряд з договором позики (кредитним догово�
ром) можуть укладатися інші договори, необхідні згідно з міжнародною практикою для здійснення такого запозичення (до�
говір про підписку, договори про відшкодування та компенсацію агентам і довірчому управителю тощо).

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради Г. Гере а

Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10
№ 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”

Рішення Київської міської ради № 158/5545 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.03.11 № 397 “Про схвален�
ня проекту рішення Київської міської ради “Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385
“Про бюджет міста Києва на 2011 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385
“Про бюджет міста Києва на 2011 рік” такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри “16391565,6”,
“2168873,2” замінити цифрами “16705531,3”, “2476273,2” від�
повідно та доповнити його текстом “та додаткової дотації з
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідклад�
ної медичної допомоги — 6059,0 тис. гривень”.

1.2. Доповнити пункт 1 новими підпунктами 1.1.15,1.1.16
та 1.1.17: 

“1.1.15. На будівництво, реконструкцію та капітальний ре�
монт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунк�
тах — 196400,0 тис. гривень.

1.1.16. На соціально�економічний розвиток — 111000,0 тис.
гривень.

1.1.17. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екс�
треної, швидкої та невідкладної медичної допомоги — 6059,0
тис. гривень”.

1.3. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри “13132958,1”,
“3258607,5”, “2317320,0” замінити цифрами “13250017,1”,
“3455514,2”, “2513720,0” відповідно.

1.4. У пункті 2 цифри “16699273,4”, “13147454,8”,
“3530532,7” замінити цифрами “17052578,2”, “13156941,8”,
“3875450,5” відповідно.

1.5. У підпункті 3.1 пункту 3 цифри “14496,7” замінити циф�
рами “93075,3” відповідно.

1.6. У підпункті 3.1.1 пункту 3 цифри “119000,0” замінити
цифрами “230957,7” відповідно.

1.7. У підпункті 3.2 пункту 3 цифри “154682,6” замінити
цифрами “159068,3” відповідно.

1.8. У підпункті 3.3 пункту 3 цифри “270025,2” замінити
цифрами “416936,3” відповідно.

1.9. У підпункті 3.3.1 пункту 3 цифри “119000,0” замінити
цифрами “230957,7” відповідно.

1.10. У підпункті 3.3.2 пункту 3 цифри “153025,2” замінити
цифрами “187978,6” відповідно.

1.11. У підпункті 5.2.2 пункту 5 цифри “500,0” замінити циф�
рами “393,8” відповідно.

1.12. Доповнити пункт 5 підпунктом 5.2.6 такого змісту:
“5.2.6. Реконструкцію автодоріг в с. Підгірці Обухівського

району в сумі 106,2 тис. гривень”.
1.13. У пункті 7 цифри “1900,0” замінити цифрами “3000,0”

відповідно.
1.14. Пункт 8 доповнити абзацами такого змісту: 
“забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами ре�

абілітації, виробами медичного призначення для індивідуаль�
ного користування (код 1343);

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науко�
во�технічні розробки (код 1171)”.

1.15. У пункті 10 цифри “1063426,2” замінити цифрами
“1368700,7” відповідно.

1.16. Підпункт 15.7 пункту 15 викласти у такій редакції:
“15.7. Кошти, передбачені в бюджеті міста Києва на 2011

рік на розвиток міжрегіональних зв’язків, спрямовуються у ви�
гляді субвенцій з бюджету міста Києва бюджетам місцевого са�
моврядування у порядку, визначеному додатком 20 до цього
рішення”.

1.17. Доповнити пункт 15 підпунктами 15.12, 15.13, 15.14,
15.15 такого змісту:

“15.12. Перевірку правильності складання і затвердження
кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, пла�
нів спеціального фонду, планів використання бюджетних кош�
тів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів),
помісячних планів використання бюджетних коштів установ та
організацій районних в місті Києві державних адміністрацій від�
повідно до пункту 42 Порядку складання, розгляду, затвер�
дження та основних вимог до виконання кошторисів бюджет�
них установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 лютого 2002 року № 228, здійснюють фінансо�
ві управління районних в місті Києві державних адміністрацій.

15.13. У межах загального обсягу бюджетних призначень
головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл ви�
датків за бюджетними програмами (тимчасовою класифіка�
цією видатків та кредитування місцевих бюджетів), а також
збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших ви�
датків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюдже�
ту) здійснюються за розпорядженням виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
погодженим постійною комісією Київської міської ради з пи�
тань бюджету та соціально�економічного розвитку, відповідно
до Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподі�
лу видатків бюджету, затвердженого постановою Кабінету Мі�
ністрів України від 12.01.2011 № 18.

15.14. Перерозподіл коштів у межах головного розпоряд�
ника бюджетних коштів між об’єктами будівництва, рекон�
струкції тощо, а також видами оплачуваних робіт (проектні ро�
боти, оплата за минулі роки, поточні капітальні вкладення, при�
дбання обладнання тощо), передбаченими додатком 7 до цьо�
го рішення, здійснюється за розпорядженням виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), погодженим постійною комісією Київської міської ра�
ди з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

15.15. Видатки на будівництво, реконструкцію, капітальний
ремонт, облаштування та оснащення приміщень під розміщен�
ня амбулаторій лікарів сімейної медицини у розрізі об’єктів
здійснюються за погодженням з постійною комісією Київської
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захис�
ту та з постійною комісією Київської міської ради з питань бю�
джету та соціально�економічного розвитку”.

1.18. Доповнити підпункт 17.1 пункту 17 абзацом такого змісту: 
“реконструкції автодоріг в с. Підгірці Обухівського району”.
1.19. Підпункт 29.3 пункту 29 викласти у такій редакції:
“29.3. У процесі виконання бюджету за поданням головно�

го розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозпо�
діл бюджетних асигнувань в межах загального обсягу бюджет�
них призначень по головному розпоряднику бюджетних кош�
тів за бюджетною програмою (тимчасовою класифікацією ви�
датків та кредитування місцевого бюджету) за загальним та спе�
ціальним фондами бюджету в розрізі економічної класифікації
видатків бюджету”.

1.20. Підпункт 34.2 пункту 34 викласти у такій редакції:
“34.2. Використання коштів, передбачених у бюджеті міста

Києва на 2011 рік на вирішення нештатних ситуацій та вирі�
шення інших проблем районів, головними розпорядниками
коштів яких є районні в місті Києві державні адміністрації, здій�
снюється за розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом
передачі бюджетних призначень розпорядникам коштів за по�
годженням з постійною комісією Київської міської ради з пи�
тань бюджету та соціально�економічного розвитку”.

1.21. В абзаці 10 пункту 39 слова “Головному управлінню
ритуальних послуг” замінити словами “Управлінню ритуальних
послуг”.

1.22. Доповнити пункт 39 абзацами такого змісту:

“— Державним територіально�галузевим об’єднанням “Пів�
денно�Західна залізниця” на технічне обслуговування рухомо�
го складу, на ремонти основних фондів, на компенсацію про�
їзду пільгових категорій громадян, по проекту “Міська електрич�
ка” та на погашення боргів, які виникли у комунального під�
приємства “Київпастранс”;

— Національним комплексом “Експоцентр України” на ре�
монт та облаштування приміщень і на відшкодування витрат
по утриманню;

— відкритим акціонерним товариством “Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт” на ремонтні робо�
ти гідротехнічних споруд, що передані товариству у володіння
та користування;

— державним підприємством “Санаторій “Конча�Заспа” на
здешевлення вартості путівок для пільгових категорій населен�
ня, придбання обладнання, проведення поточного ремонту,
виплату заробітної плати працівникам”.

1.23. Доповнити рішення новими пунктами 46, 47, пункти
46—49 вважати відповідно пунктами 48—51:

“46. Замовникам по будівництву, реконструкції та ремонту
об’єктів, фінансування яких здійснюється за бюджетні кошти,
передбачити в договорах можливість здійснення на будь�яко�
му етапі перевірки відповідності обсягів виконаних робіт упов�
новаженою виконавчим органом Київської міської ради (Київ�
ською міською державною адміністрацією) організацією.

47. Підприємствам, установам та організаціям комунальної
форми власності територіальної громади міста Києва залуча�
ти Головне управління внутрішнього фінансового контролю та
аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) до попереднього аудиту еко�
номічної ефективності та ризиків договорів, фінансування яких
планується здійснювати за кошти бюджету в сумі, що переви�
щує 10,0 млн. гривень”.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 1.1, 2, 3, 3.1, 4, 5,
6, 7, 8, 18, таблицю 1 до додатка 13 та доповнити рішення до�
датком 20.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опуб�
лікування.

4. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України опри�
люднити це рішення у газеті “Хрещатик” у десятиденний тер�
мін з дня прийняття.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та со�
ціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10
№ 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”

Рішення Київської міської ради № 236/2623 від 25 травня 2011 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.05.11 № 782 “Про схвален�
ня проекту рішення Київської міської ради “Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385
“Про бюджет міста Києва на 2011 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385
“Про бюджет міста Києва на 2011 рік” (зі змінами та допов�
неннями) такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри “16705531,3” замінити
цифрами “16762330,4”.

1.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри “3455514,2” замінити
цифрами “3512313,3”.

1.3. У пункті 2 цифри “17052578,2”, “13156941,8”,
“3875450,5” замінити цифрами “17816670,83”, “13159741,8”,
“4636743,13” відповідно.

1.4. У підпункті 3.1 пункту 3 цифри “93075,3” замінити циф�
рами “90275,3”.

1.5. У підпункті 3.1.1 пункту 3 цифри “230957,7” замінити
цифрами “241157,7”.

1.6. У підпункті 3.2 пункту 3 цифри “159068,3” замінити
цифрами “172068,3”.

1.7. У підпункті 3.3 пункту 3 цифри “416936,3” замінити
цифрами “1121429,83”.

1.8. У підпункті 3.3.1 пункту 3 цифри “230957,7” замінити
цифрами “241157,7”.

1.9. У підпункті 3.3.2 пункту 3 цифри “187978,6” замінити
цифрами “217537,13”.

1.10. Доповнити пункт 3 підпунктом 3.3.3 такого змісту:
“3.3.3. 664735,0 тис. грн, джерелом покриття якого вважа�

ти зовнішні запозичення”.
1.11. Підпункт 5.5 пункту 5 викласти у такій редакції:
“5.5. Субвенція з місцевого бюджету до Державного бюдже�

ту України на виконання програм соціально�економічного та
культурного розвитку регіонів на виконання “Програми зміц�
нення законності, посилення боротьби зі злочинністю у м. Ки�
єві на 2007—2011 роки” —18000,0 тис. гривень”.

1.12. Доповнити пункт 5 підпунктом 5.6 такого змісту:
“5.6. Субвенція з місцевого бюджету до Державного бюдже�

ту України на виконання програм соціально�економічного та
культурного розвитку регіонів на виконання “Міської цільової
програми сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної
юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на 2011—2015
роки” —15000,0 тис. гривень”.

1.13 У пункті 10 цифри “1368700,7” замінити цифрами
“1409521,9”.

1.14. Підпункт 17.3 пункту 17 викласти у такій редакції:
“17.3. Взяти до відома, що виконавці таких програм, як:
“Програма зміцнення законності, посилення боротьби зі

злочинністю у місті Києві на 2007—2011 роки”;
“Міська цільова програма сприяння в забезпеченні діяльності су�

дів загальної юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на
2011—2015 роки” були визначені при затвердженні цих програм”.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 1.1, 2, 3, 3.1, 4, 6,
7, 8, таблицю 1 до додатка 13 до рішення Київради від 30.12.10
№ 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” (зі зміна�
ми та доповненнями).

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опуб�
лікування.

4. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України опри�
люднити це рішення у газеті “Хрещатик” у десятиденний тер�
мін з дня прийняття.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та со�
ціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток буде надруковано в наступних номерах
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“Êè¿âñüêà ñþ¿òà”
Ó ñòîëèö³ â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà Ñåðã³ÿ Øèøêà
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

До 100-річчя від дня
народження видатно о
раїнсь о о х дожни а

Сер ія Шиш а від рилася
е спозиція йо о робіт
М зеї історії Києва. В
ци лі "Київсь а сюїта"
майстер змалював пейза-
жі столиці У раїни 1940 —
1980-х ро ів — бере и
Дніпра і фонтани, затишні
в лич и і чарівні пар и,
новоб дови та історичні
ансамблі. Помил ватися
живописним літописом
Києва середини XX сто-
ліття запрош ють в "У ра-
їнсь ій дім" до 31 липня.

Íàðîäèâñÿ Ñåðã³é Øèøêî íà
×åðí³ã³âùèí³ â ñåë³ Íîñ³âö³. Ïðî-
òå çà ñâ³òîñïðèéíÿòòÿì â³í º
ñïðàâæí³ì êèÿíèíîì. Íàâ÷àâñÿ
ìèòåöü ó Êè¿âñüêîìó õóäîæíüîìó
³íñòèòóò³, äå éîãî â÷èòåëåì áóâ
Ôåä³ð Êðè÷åâñüêèé, òà â ²íñòèòó-
ò³ æèâîïèñó, ñêóëüïòóðè ³ àðõ³òåê-
òóðè Âñåóêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ ìèñ-
òåöòâ ó Áîðèñà ²îãàíñîíà â Ëå-
í³íãðàä³. Â 1944 ðîö³ â³í ïåðå¿ç-
äèòü äî Êèºâà ³ çàëèøàºòüñÿ òóò
æèòè. Ìèòåöü íå îñï³âóâàâ ðàäÿí-
ñüêó âëàäó, íå ìàëþâàâ çàìîâí³
ïîðòðåòè “âîæä³â”, ïðîòå éîãî íå-
ïåðåñ³÷íèé òàëàíò âèçíàâàëè íà-
â³òü ó ò³ ÷àñè. Íàðîäíèé õóäîæíèê
ÑÐÑÐ, â³í áóâ ó êåð³âíèöòâ³ Ñï³ë-
êè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè òà ñåêðå-
òàðåì Ñï³ëêè õóäîæíèê³â ÑÐÑÐ.
“Ñåðã³é Ôåäîðîâè÷ áóâ âåëèêîþ
³ îäíî÷àñíî ñêðîìíîþ ëþäè-
íîþ,— ðîçïîâ³äàº íàóêîâèé ñåê-
ðåòàð ìóçåþ ³ñòîð³¿ Êèºâà Ëàðèñà
Äîáðèéâå÷³ð.— Öå êîðèôåé. Éî-
ãî ïîñòàòü â îäíîìó ðÿäó ç Òåòÿ-
íîþ ßáëîíñüêîþ, Ìèêîëîþ Ãëó-
ùåíêîì, Éîñèïîì Áàêøàºì. ßê-
ùî äî Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè â ò³
÷àñè õòîñü çâåðòàâñÿ ³ç çàïèòàí-
íÿì, òâîðè ÿêîãî ìèòöÿ ïðèäáà-
òè, â³äïîâ³äàëè — Ìèêîëè Ãëó-
ùåíêà àáî Ñåðã³ÿ Øèøêà”.

Êè¿â ñòàâ ãîëîâíîþ òåìîþ Ñåð-
ã³ÿ Øèøêà — õóäîæíèê ïðèñâÿ-
òèâ éîìó ïîíàä 100 êàðòèí ³ åòþ-
ä³â, îá’ºäíàíèõ ó öèêë “Êè¿âñüêà

ñþ¿òà”. Ñàìå çà ñåð³þ æèâîïèñíèõ
ðîá³ò ñòîëèö³ Óêðà¿íè ìèòåöü áóâ
óäîñòîºíèé Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ ³ìå-
í³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ðîáîòè Ïî-
÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà Êèºâà Ñåð-
ã³ÿ Øèøêà óí³êàëüí³ — â³í çîá-
ðàçèâ Êè¿â, ÿêîãî âæå íåìàº: áó-
ä³âíèöòâî íà Ðóñàí³âö³ òà áóëüâà-
ð³ Äðóæáè íàðîä³â, ñòàð³ êè¿âñüê³
ôîíòàíè òà Õðåùàòèê. Îñîáëèâî
ïîëþáëÿâ õóäîæíèê Äí³ïðî. Éî-
ãî ñõèëè â³í çàêàðáóâàâ ó âñ³ ïî-
ðè ðîêó. Ââàæàºòüñÿ, ùî Ñåðã³é
Øèøêî âïåðøå ïî-ñïðàâæíüîìó
íàïèñàâ Êè¿â: äåñÿòêè âóëèöü, ìà-
ëüîâíè÷³ ïàðêè òà ïàì’ÿòêè àðõ³-
òåêòóðè. Â³í ñòàâ êëàñèêîì ë³ðè÷-
íîãî ì³ñüêîãî ïåéçàæó òà îäíèì
³ç íàéêðàùèõ óêðà¿íñüêèõ æèâî-
ïèñö³â ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ. Ó òâîð÷îñò³
Ñåðã³ÿ Øèøêà ñïëåëèñÿ ñòèë³ ºâ-
ðîïåéñüêîãî ³ìïðåñ³îí³çìó, ðîñ³é-
ñüêèõ ïåðåäâèæíèê³â ³ óêðà¿í-
ñüêèõ ìîòèâ³â. Òà íàéãîëîâí³øå —
éîãî ðîáîòè âèêëèêàþòü åìîö³¿,
ïî÷óòòÿ òà çàìèëóâàííÿ. “Äëÿ áà-

ãàòüîõ êàðòèíè Ñåðã³ÿ Øèøêà —
öå íîñòàëüã³éíà çóñòð³÷ ³ç ìîëîä³ñ-
òþ,— âïåâíåíà Ëàðèñà Äîáðèé-
âå÷³ð.— Â³í áóâ íå ïðîñòî æèâî-
ïèñöåì, à õðîí³êîì ³ñòîð³¿ Êèºâà,
çîáðàæàþ÷è òå, ùî éîãî ñïðàâä³
õâèëþâàëî. Éîãî æèâîïèñ âèñî-
êîãî êëàñó, äóøåâíèé, ÿñêðàâèé
çà êîëîðèòîì ³ ñïðèéíÿòòÿì”.

Íèí³ á³ëüø³ñòü êàðòèí Ñåðã³ÿ
Øèøêà çíàõîäèòüñÿ â ïðèâàòíèõ
êîëåêö³ÿõ. Ïîíàä 60 ñâî¿õ ðîá³ò
ó 1988 ðîö³ õóäîæíèê ïîäàðóâàâ
Ìóçåþ ³ñòîð³¿ Êèºâà. Ïåðøà ïåð-
ñîíàëüíà âèñòàâêà â³äáóëàñÿ 25
ðîê³â òîìó. Öüîãî ðîêó åêñïîçè-
ö³ÿ, â ÿê³é ïðåäñòàâëåíî 31 ðîáî-
òó ìèòöÿ, â³äêðèëàñÿ äëÿ êèÿí ³
ãîñòåé ñòîëèö³ ³ ïðèóðî÷åíà äî
100-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
ìàéñòðà. Óñ³õ, õòî ëþáèòü Êè¿â ³
ö³íóº ñïðàâæíº ìèñòåöòâî, Ìó-
çåé ³ñòîð³¿ Êèºâà çàïðîøóº â³äâ³-
äàòè âèñòàâêó “Êè¿âñüêà ñþ¿òà”
äî 31 ëèïíÿ ç 11.00 äî 19.00
(Óêðà¿íñüêèé ä³ì, 4 ïîâåðõ)

У М зеї історії Києва відвід вачі мають змо побачити роботи майстра
живопис XX сторіччя Сер ія Шиш а з ци л "Київсь а сюїта"
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Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць — ........6 рн. 50 оп.

на 3 місяці — ....19 рн. 50 оп.

на 6 місяців —....39 рн. 00 оп.

на 12 місяців — ..78 рн. 00 оп.

на місяць — ......21 рн. 50 оп.

на 3 місяці — ....64 рн. 50 оп.

на 6 місяців — ..129 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

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

на 3 місяці — ....32 рн. 10 оп.

на 6 місяців —....62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

на місяць — ......40 рн. 90 оп.

на 3 місяці — ....122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — ..242 рн. 55 оп.

на 12 місяців —..483 рн. 90 оп.

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

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

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

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

місь ої державної адміністрації)

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

шляхом продаж на а ціоні:

Нежилий б дино площею 73,60 в. м по в л. Десятинній, 13, літ. “А” приватизовано
юридичною особою за 1 103 277 (один мільйон сто три тисячі двісті сімдесят сім)
ривень 12 опійо , в том числі, ПДВ — 183 879 (сто вісімдесят три тисячі вісімсот
сімдесят дев’ять) ривень 52 опій и;

Нежилі приміщення площею 386,40 в. м по пр-т Перемо и, 25-А, літ. “А”
приватизовано юридичною особою за 4 107 180 (чотири мільйони сто сім тисяч сто
вісімдесят) ривень, в том числі, ПДВ — 684 530 (шістсот вісімдесят чотири тисячі
п’ятсот тридцять) ривень;

шляхом ви п :

Нежилі приміщення площею 192,30 в.м по в л. Фр нзе, 121-А, літ. “А”
приватизовано юридичною особою за 1 301 952 (один мільйон триста одна тисяча
дев’ятсот п’ятдесят дві) ривні, в том числі, ПДВ— 216 992 (двісті шістнадцять тисяч
дев’ятсот дев’яносто дві) ривні.

Шевчен івсь ий районний с д м. Киє-
ва повідомляє, що 20 червня 2011 ро о
15.00 б де роз лядатися цивільна справа за
позовом Т ач Володимира Івановича до
ТОВ “Ірша — Граніт” про стя нення бор .

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю “Ірша-Граніт”, останнє відоме місце
знаходження м. Київ, в л. Подвойсь о о, 9,
ви ли ається в с дове засідання я
відповідач. У випад неяв и в с дове
засідання позов б де роз лян то йо о
відс тність на підставі матеріалів справи.

Адреса с д : м. Київ, в л. Смирнова-Лас-
точ іна, 10-Б, аб. 33.

С ддя Н.Г. Прит ла

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення он рс №70-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

№
п/п

Назва об’є та Адреса об’є та
С б’є т оціночної діяльності —

переможець он рс

1. Нежилі приміщення площею 44,2 в. м м. Київ, в л. Кловсь ий звіз, 11, літ. “А”
ТОВ “Незалежна е спертно-
промислова р па”

2. Нежилі приміщення площею 178,2 в. м м. Київ, в л. Предславинсь а, 12, літ. “А” ТОВ “У раїнсь а оціночна омпанія”

3. Нежилі приміщення площею 382,8 в. м м. Київ, в л. Предславинсь а, 12, літ. “А” ТОВ “У раїнсь а оціночна омпанія”

4. Нежилі приміщення площею 365,0 в. м м. Київ, просп. Свободи, 26, літ. “А” ТОВ “Самсон”

5. Нежилі приміщення площею 84,6 в. м м. Київ, в л. Єревансь а, 29, літ. “А” ТОВ “БІЗНЕС АССІСТ”

6. Нежилі приміщення площею 3616,8 в. м м. Київ, просп. Перемо и, 112, літ. “А”
ТОВ “Аналітичний центр
“Е ономічна до трина”

7. Нежилі приміщення площею 51,2 в. м м. Київ, в л. К рсь а, 10, літ. “А”
ТОВ “Аналітично- онсалтин овий
центр “Епрайзер”

8. Нежилі приміщення площею 51,2 в. м м. Київ, в л. Мазепи, 3, літ. “Б” ТОВ “НІКА-ЕКСПЕРТ”

9. Нежилі приміщення площею 60,0 в. м м. Київ, в л. Патріса Л м мби, 22, літ. “А”
ЗАТ “У раїнсь ий фінансово-
інвестиційний союз”

10. Нежилі приміщення площею 67,5 в. м м. Київ, в л. Я бовсь о о, 2, літ. “А” ТОВ “Оціночна фірма “ПОЛІНФОРМ”

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення он рс № 71-ПP

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

№
п/п

Назва об’є та Адреса об’є та
С б’є т оціночної діяльності —

переможець он рс

1. Нежилі приміщення площею 157,5 в. м м. Київ, в л. Мечни ова, 10/2, літ. “А” ТОВ “М КОНСАЛТИНГ”

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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