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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №136 (1007)

П’ЯТНИЦЯ,
2 грудня
2011 року

Про затвердження змін до Міської цільової програми підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Рішення Київської міської ради № 189/6405 від 6 жовтня 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357 “Про затвердження Державної цільової програми з питань підготовки
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” (зі змінами та доповненнями) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
Затвердити зміни до Міської цільової програми підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.07.2010 № 1273/4711 (далі — Програма), а саме:
1. У додаток 2 “Завдання та заходи Міської цільової програми підготовки та проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” до Програми внести зміни та доповнення згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Додаток 3 “Фінансування в 2008*2010 роках та очікуване фінансування в 2011*2012 роках інфраструктурних об’єктів м. Києва щодо підготовки ЄВРО*2012” до Програми викласти в новій редакції згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести відповідні зміни при коригуванні бюджету м. Києва на 2011 рік.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань сім’ї, молоді та спорту та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально*економічного розвитку. Київський міський голова Л. Черновецький

Найменування
завдання

Найменування
показника

Значення показника
Найменування заходу Головний розпорядник

бюджетних коштів, інвестор
Джерела фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн гривень

усього за роками усього за роками

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

1. Завдання 1. "Будівництво нових та реконструкція діючих стадіонів для проведення в Україні матчів фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу (далі � чемпіонату)" викласти в такій редакції:

1. Будівництво
нових та
реконструкція
діючих
стадіонів для
проведення в
Україні матчів
фінальної
частини
чемпіонату
Європи 2012
року з футболу
(далі �
чемпіонату)        

Облаштування та благоустрій
міського простору 1,5 км зони
навколо НСК "Олімпійський"

Державні кошти

Місцеві бюджети 402,77 402,77

Інші джерела

Разом 402,77 402,77

в тому числі:

Розробка планівсхем облаштування та
благоустрою міського простору 1,5 км
зони навколо НСК "Олімпійський"

Головне управління з питань
підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу

Державні кошти
Місцеві бюджети 0,20 0,20

Інші джерела

Разом 0,20 0,20

Площа проїзної
частини доріг,
тис. м кв.
Площа тротуару,
тис. м кв.

225,2 

114,2

225,2 

114,2

Ремонт проїжджої частини вулиць,
тротуарів у межах 1,5 км зони навколо
НСК "Олімпійський"

Головне управління транспорту та
зв'язку

Державні кошти
Місцеві бюджети 89,50 89,50

Інші джерела
Разом 89,50 89,50

Перекладка теплових мереж  у межах
1,5 км зони навколо НСК
"Олімпійський" (вул. Л. Українки, вул.
Горького)

Головне управління енергетики,
енергоефективності  та
енергозабезпечення

Державні кошти

Місцеві бюджети 10,96 10,96

Інші джерела

Разом 0,20 0,20

Перекладка газових мереж у межах 1,5
км зони навколо НСК "Олімпійський"

Головне управління енергетики,
енергоефективності  та
енергозабезпечення

Державні кошти

Місцеві бюджети 3,50 3,50

Інші джерела

Разом 3,50 3,50

Перекладка інженерних мереж
водопостачання та водовідведення у
межах 1,5 км зони навколо НСК
"Олімпійський"

Головне управління комунального
господарства 

ВАТ "АК "Київводоканал"

Державні кошти

Місцеві бюджети 13,00 13,00

Інші джерела 

Разом 13,00 13,00

Капітальний ремонт фасадів житлових
будинків, покрівель та благоустрій
прибудинкових територій до ЄВРО 2012,
розташованих у 1,5 км зоні навколо НСК
"Олімпійський" (адресний перелік
затверджується розпорядженням КМДА)

Печерська районна у м. Києві
державна адміністрація

Державні кошти

Місцеві бюджети 55,73 55,73

Інші джерела 

Разом 55,73 55,73

в тому числі:

Виготовлення паспортів на
опорядження та відновлення фасадів
будинків (у тому числі паспортів
ремонту фасадів, покрівель та
відновлення окремих архітектурних
деталей об'єктів культурної спадщини)

Печерська районна у м. Києві
державна адміністрація

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,30 0,30

Інші джерела

Разом 0,30 0,30

Капітальний ремонт фасадів житлових
будинків, покрівель та благоустрій
прибудинкових територій до ЄВРО
2012, розташованих у 1,5 км зоні
навколо НСК "Олімпійський" (адресний
перелік затверджується
розпорядженням КМДА)

Шевченківська районна у м. Києві
державна адміністрація

Державні кошти

Місцеві бюджети 24,50 24,50

Інші джерела

Разом 24,50 24,50

в тому числі:

Виготовлення паспортів на
опорядження та відновлення фасадів
будинків (у тому числі паспортів
ремонту фасадів, покрівель та
відновлення окремих архітектурних
деталей об'єктів культурної спадщини)

Шевченківська районна у м. Києві
державна адміністрація

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,30 0,30

Інші джерела

Разом 0,30 0,30

Разом за завданням 1, 
у тому числі:

402,77 402,77

Державні кошти 

Місцеві бюджети 402,77 402,77

Інші джерела 

Перекладка електромереж у межах 1,5
км зони навколо НСК "Олімпійський"

Головне управління транспорту та
зв'язку

КП "Київміськсвітло"

Державні кошти

Місцеві бюджети 15,28 15,28

Інші джерела

Разом 15,28 15,28

Ремонт, реконструкція, відновлення та
впорядкування зелених насаджень на
території, прилеглій до НСК
"Олімпійський"

Головне управління екології та
охорони природних ресурсів

КО "Київзеленбуд"

Державні кошти
Місцеві бюджети 89,56 89,56

Інші джерела

Разом 89,56 89,56

Заміна колон
світлофорів, од
Заміна
державних
знаків, од
Заміна
контролерів,  од

50 

97

11

50 

97

11

Ремонт діючих та впровадження нових
технічних засобів регулювання
дорожньотранспортного руху на
проїзних частинах вулиць 1,5 км зони
навколо НСК "Олімпійський"

Головне управління транспорту та
зв'язку

КП "Київдорсервіс"

Державні кошти
Місцеві бюджети 1,15 1,15

Інші джерела

Разом 1,15 1,15

Капітальний ремонт та облаштування
елементів освітлення вулиць 1,5 км
зони навколо НСК "Олімпійський"

Головне управління транспорту та
зв'язку
КП "Київміськсвітло"

Державні кошти

Місцеві бюджети 49,10 49,10

Інші джерела

Разом 49,10 49,10

Капітальний ремонт фасадів житлових
будинків, покрівель та благоустрій
прибудинокових територій до ЄВРО
2012, розташованих у 1,5 км зоні
навколо НСК "Олімпійський" (адресний
перелік затверджується
розпорядженням КМДА)

Голосіївська районна у м. Києві
державна адміністрація

Державні кошти

Місцеві бюджети 50,29 50,29

Інші джерела

Разом 50,29 50,29

в тому числі:

Виготовлення паспортів на
опорядження та відновлення фасадів
будинків (у тому числі паспортів
ремонту фасадів, покрівель та
відновлення окремих архітектурних
деталей об'єктів культурної спадщини)

Голосіївська районна у м. Києві
державна адміністрація

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,30 13,00 

Інші джерела 

Разом 0,30 0,30

Додаток 1
до рішення Київської міської ради від 06.10.2011 №189/6405

Зміни до Додатку 2 "Завдання і заходи Міської цільової програми підготовки та проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" до Програми
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Найменування завдання Найменування
показника

Значення показника Найменування заходу Головний розпорядник
бюджетних коштів, інвестор 

Джерела
фінансування 

Прогнозні обсяги фінансування, млн гривень 

усього за роками
усього

за роками

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

14. Створення оптимальних
умов для роботи засобів
масової інформації та
журналістів на основі
впровадження найсучасніших
інформаційно�
телекомунікаційних технологій  

Кількість медіа�
центрів для роботи
журналістів, од.

1 1
Створення медіа�центру для
роботи журналістів (на 1200
місць)

Управління преси та інформації Державні кошти

Місцеві бюджети 23,73 11,87 11,86

Інші джерела

Разом 23,73 11,87 11,86

Кількість, од. 1 1
Створення офіційного веб�
сайту м. Києва як
приймаючого міста УЕФА
ЄВРО�2012 та його
програмний супровід

Головне управління з питань
підготовки та проведення в
Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з
футболу

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,37 0,06 0,30 0,01

Інші джерела

Разом 0,37 0,06 0,30 0,01

Разом за
завданням 14, 
у тому числі:

24,10 0,06 12,17 11,87

Державні кошти

Місцеві бюджети 24,10 0,06 12,17 11,87

Інші джерела 

Найменування завдання Найменування
показника

Значення показника Найменування  заходу Головний розпорядник
бюджетних коштів, інвестор 

Джерела
фінансування 

Прогнозні обсяги фінансування, млн гривень 

усього за роками усього за роками

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

16. Проведення робіт з
реставрації та ремонту
будівель театрів, музеїв,
цирків, концертних
організацій, бібліотек та вищих
навчальних закладів, що є
пам'ятками культурної
спадщини, національних
заповідників, парків культури і
відпочинку

Кількість місць,
одиниць

354 354 
Реконструкція будівлі
Київського драматичного
театру на Подолі, Андріївській
узвіз, 20а, 20б 

Головне управління культури 
Державні кошти

Місцеві бюджети 52,30 0,40 5,06 11,00 35,84

Інші джерела

Разом 52,30 0,40 5,06 11,00 35,84

Реставрація будівлі з
технічним переоснащенням і
реконструкцією прибудови
театрально�видовищного
закладу культури "Київський
академічний театр оперети",
вул. Червоноармійська, 53/3
(ремонт фасаду театру)

Укрєвроінфрапроект

Головне управління культури 

Державні кошти 82,00 52,00 30,00

Місцеві бюджети 15,00 1,30 3,00 10,70

Інші джерела

Разом 97,00 1,30 55,00 40,70

Проведення реставраційно�
ремонтних робіт пам'ятника �
Монумента Незалежності
України на Майдані
Незалежності

Головне управління охорони
культурної спадщини

Державні кошти

Місцеві бюджети 0,50 0,50

Інші джерела

Разом 0,50 0,50

Проведення ремонтно�
реставраційних робіт будівель
та благоустрою території
"Історико�архітектурної
пам'ятки – музею "Київська
фортеця", в т. ч. проектні
роботи

Головне управління культури Державні кошти

Місцеві бюджети 1,70 1,70

Інші джерела

Разом 1,70 1,70

Разом за
завданням 16, 
у тому числі:

151,50 0,40 6,36 68,20 76,54

Державні кошти 82,00 52,00 30,00

Місцеві бюджети 69,50 0,40 6,36 16,20 46,54

Інші джерела 

2. Завдання 14. "Створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів на основі впровадження найсучасніших інформаційно�телекомунікаційних
технологій" викласти в такій редакції:

3. Завдання 16. "Проведення робіт з реставрації та ремонту будівель театрів, музеїв, цирків, концертних організацій, бібліотек та вищих навчальних закладів, 
що є пам'ятками культурної спадщини, національних заповідників, парків культури і відпочинку" викласти в такій редакції:

4. У завданні 17. "Забезпечення випуску сувенірної продукції з національною символікою, путівників, географічних карт різними мовами та їх розповсюдження":
4.1. Позицію заходу "Виготовлення промо�роликів про  м. Київ, як Приймаюче місто, в тому числі циклу інформаційних сюжетів та документальних фільмів про приймаючі міста

чемпіонату Європи з футболу" викласти в новій редакції:

Найменування завдання Найменування
показника

Значення показника

Найменування заходу
Головний розпорядник

бюджетних  коштів, інвестор
Джерела

фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн гривень

усього за роками усього за роками

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

17. Забезпечення випуску
сувенірної продукції з
національною символікою,
путівників, географічних карт
різними мовами та їх
розповсюдження

Кількість роликів, од. 1 1
Виготовлення промо�
роликів про  м. Київ, як
Приймаюче місто, в тому
числі циклу
інформаційних сюжетів та
документальних фільмів
про приймаючі міста
чемпіонату Європи з
футболу

Головне управління з питань
підготовки та проведення в
Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з
футболу

Державні кошти

Місцеві бюджети 1,60 0,10 1,50

Інші джерела

Разом 1,60 0,10 1,50

Найменування завдання Найменування
показника

Значення показника

Найменування заходу
Головний розпорядник

бюджетних  коштів, інвестор
Джерела

фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн гривень

усього за роками усього за роками

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

17. Забезпечення випуску
сувенірної продукції з
національною символікою,
путівників, географічних карт
різними мовами та їх
розповсюдження

Розробка закладами
торгівлі та ресторанного
господарства до фінальної
частини чемпіонату
Європи 2012 нового
форменого одягу для
продавців, офіціантів,
метрдотелів, кухарів тощо,
в т. ч. з символікою ЄВРО�
2012

Головне управління внутрішньої
торгівлі та побутового
обслуговування населення

Державні кошти

Місцеві бюджети

Інші джерела 2,70 0,70 2,00

Разом 2,70 0,70 2,00

Найменування завдання Найменування
показника

Значення показника

Найменування заходу
Головний розпорядник

бюджетних  коштів, інвестор
Джерела

фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн гривень

усього за роками усього за роками

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Разом за
завданням 17, 
у тому числі:

75,08 1,16 0,32 1,05 30,14 42,41

Державні кошти

Місцеві бюджети 36,93 0,66 0,07 0,30 16,97 18,93

Інші джерела 38,15 0,50 0,25 0,75 13,17 23,48

4.2. Позицію заходу "Розробка закладами торгівлі та ресторанного господарства до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 нового форменого одягу для продавців, офіціантів,
метрдотелів, кухарів тощо, в т. ч. з символікою ЄВРО�2012" викласти в новій редакції:

4.3. Позицію "Разом за завданням 17, у тому числі" викласти в наступній редакції: 

Продовження в наступних номерах
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 2 грудня 2011 року

Отримай цеглину 
"Мистецького Арсеналу"
Небайдужих до мистецтва запрошують до соціального Інтернет�проекту
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

У мережі з’явився ні альний соці-
альний прое т "Створимо Мистець-
ий Арсенал разом!", я ий пропон є
ожном підтримати діяльність м -
зею, внести бла одійні ошти та
записати своє ім’я на це лині вір-
т альній стіні Арсенал . Першими до
а ції приєдналися відомі діячі ль-
т ри — Іван Мал ович, І ор Гайдай,
Роман Балаян. Крім то о, часни и
прое т мають можливість ви рати
п тів и провідні м зеї світ .

"Мистецький Арсенал" має амбітні плани —

стати найбільшим музейно�виставковим ком�

плексом України, музеєм для майбутніх поколінь,

що експонуватиме твори вітчизняного мистец�

тва, привозитиме світові шедеври та проводитиме

освітні програми. "У світі налічується близько 20

арсеналів, в яких знаходяться музеї національно�

го значення,— розповідає директор музею Наталя

Заболотна.— Я впевнена, що наш Арсенал пере�

форматує культурно�туристичну мапу світу, він

популяризуватиме сучасне українське мистецтво.

Ми хочемо, аби наш музей був доступним та при�

вабливим для кожного". Вписати своє ім’я в істо�

рію "Мистецького Арсеналу" можна вже зараз.

Благодійний фонд "Мистецький Арсенал" запус�

тив Інтернет�проект, де благодійником пропону�

ють стати он�лайн. Для цього потрібно зареєстру�

ватися на сайті (art�arsenalfund.org), обрати собі

цеглину у віртуальній стіні, внести кошти (від 50

гривень) та побачити своє ім’я поряд з попередні�

ми благодійниками. П’ятеро учасників проекту

наступного року отримають призи — путівки до

музею (Лувр, Державний Ермітаж, музей Прадо в

Іспанії, Дрезденська картинна галерея, Націо�

нальний музей у Варшаві) та фотоапарати, щоб

відзняти свою подорож.

До офіційного відкриття музею стіна зберігати�

меться німецькою компанією, а надалі її буде пе�

редано в "Мистецький Арсенал" для відкритого

огляду. Благодійниками можуть стати 32 тисячі

осіб з будь�якого куточка земної кулі. Ті, хто не

має доступу до Інтернету або електронного ра�

хунку, можуть заповнити анкету, обрати цеглину

та внести кошти в самому Арсеналі. Передбачає�

ться, що кожен учасник отримає електронний

сертифікат та електронний значок, а також зможе

вирішувати, на що саме підуть його кошти. Пер�

шими українцями, що залишили своє ім’я на сті�

ні, стали Мирослав Попович, Вікторія Тігіпко,

Роман Балаян, Іван Малкович, Ганна Безулик,

Алла Мазур, Світлана Леонтьєва, Олег Панюта,

Ігор Гайдай та Анжеліка Рудницька

Сучасне та майбутнє дизайну
У столиці показують роботи графічних дизайнерів
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

Вперше в Києві проходить
Все раїнсь е триєнале
рафічно о дизайн "Брама
дизайн ", я е е спон є
най ращі он рсні роботи

ате оріях пла ат, ален-
дар, ло о, шрифт і типо-
рафі а, дизайн видання та
"Нарб т-125". Крім то о,
ияни мож ть ознайомити-
ся з пла атами членів ж -
рі, а та ож майстрів Поль-
щі та У орщини.

Ініціаторами першого триєнале

стали Спілка художників України та

Національна академія мистецтв.

Особливість графічного дизайну по�

лягає в тому, що це не безмежна

творчість, а в першу чергу продукт,

який має задовольнити замовника.

"Критеріями оцінювання стали

точність розкриття проблеми та

оригінальність,— розповів "Хреща�

тику" викладач НАМУ, член журі

Віталій Шостя.— На мою думку,

форма і зміст є єдиним цілим, тож

своїм студентам я завжди кажу —

навчись няньчити форму, вона і є

змістом. Крім того, дизайнер має

бути неледачим і шукати ідею глиб�

ше, не хапатися за першу, що спала

на думку". На адресу оргкомітету

триєнале надійшло 1472 роботи, для

виставки було відібрано 235 творів

98 авторів з 15 міст України. Поди�

витися на найкращі конкурсні ро�

боти можна до 7 грудня в Центрі су�

часного мистецтва М17 (вул. Анто�

новича, 102�104).

Програмовою виставковою кате�

горією став розділ "Нарбут�125",

присвячений геніальному Георгію

Нарбуту, засновнику школи нової

української графіки ХХ століття,

який розробляв банкноти, грамоти,

листівки, проекти державного герба

та печатку Української держави. Та�

кож тут представлені роботи в номі�

націях: "лого" — логотипи різних

продуктів та послуг — від ковбас та

меду до розважальних центрів та го�

телів; "шрифт і типографіка", де літе�

ри шукали в інструментах, частинах

будинків, антенах та навіть у скрип�

ковому ключі; "видання" з приклада�

ми оформлення часописів.

Найцікавішу частину складають

плакати та календарі. Серед плакатів

можна побачити цікаві афіші кіноте�

атрів, вистав, фестивалів, а також

роботи на екологічну тематику, соці�

альну рекламу. У календарях дизай�

нери обігравали найрізноманітніші

теми: "Київ — місто закоханих" — із

зображенням лавок в різні пори ро�

ку; "Без їжі і віл не потягне" — з при�

слів’ями та рецептами традиційних

українських страв; "Для Київського

зоопарку" — з частинами тварин то�

що. "На курсі оголосили тему Києва,

і я обрала газету, оскільки вона пише

про різні події міста... Тож я показа�

ла різні сфери життя — спілкування,

фонтани, кафе, магазини, транс�

порт, київський торт — те, з чим зу�

стрічається людина кожного дня",—

говорить володарка золотого дипло�

ма конкурсу, авторка календаря "Я —

киянин" Міхеєнко Світлана.

Під час першого триєнале "Брама

дизайну" всі, хто цікавиться графіч�

ним дизайном, можуть також поба�

чити до 12 грудня твори членів журі у

виставковому залі Національної ака�

демії мистецтв України (вул. Воров�

ського, 20), ознайомитись до 6 груд�

ня з польською школою плаката у

галереї Інституту проблем сучасного

мистецтва НАМУ (вул. Щорса, 18�д)

та до 15 грудня з плакатами угор�

ського автора Пітера Поча у галереї

"Майстерня" (Будинок художника,

вул. Артема, 1�5)

Взяти часть розб дові "Мистець о о Арсенал " он-лайн може ожен

"Брама дизайн " пропон є подивитися на ори інальні рішення дизайнерів
ате оріях пла ат, алендар, ло о, шрифт і типо рафі а
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ПАТ "НВП "Більшови " терміново пропон є до продаж о ремо
розташован б дівлю за адресою: м. Київ, в л. Вадима Гетьмана,
10/37, за альна площа 2 880 м2, за стартовою ціною 20 млн. рн.
Заяви приймаються протя ом 5-ти днів зі дня п блі ації за тел/фа с
461-97-07, 067-367-50-01 Ірина Василівна, м.Київ, в л. Артема,
40-А, або за тел. 594-55-26 (25) приймальня енерально о
дире тора завод ПАТ "НВП "Більшови ", м.Київ, пр-т Перемо и,
49/2. Форма заяви довільна.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об’єкти, 

що належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

№ 
п/п

Балансоутри-
мувач

(юридична 
адреса,

контактний 
телефон)

Дані про об’єкт оренди

Харак-
те рис -

тика

Місцезна ход-
ження

Загальна
площа, 

кв.м

Цільове
використання 
приміщення

Макси-
мально
можли-

вий 
строк 

оренди

Оренд-
на 

плата 
за 1 кв.
м, грн

Розмір
місяч-

ної
оренд-

ної
плати, 

грн

Станом на 
31.05.2011

1.

Київська 
міська дитяча 

клінічна лі-
карня № 1

(04209, 
м. Київ, вул. 
Богатирська, 

30, тел. 
426-22-53)

1 по-
верх

вул. Богатир-
ська, 30 корп. 

1, літ. А
5,00

Розміщення 
торговельних 
автоматів, що 
відпускають 
продовольчі 

товари (каво-
вий автомат)

2 роки 
364 дні

57,30 256,50

2.
1 по-
верх

вул. Богатир-
ська, 30 корп. 

1, літ. А
5,00

Розміщення 
дитячих ка-

чалок

2 роки 
364 дні

95,50 477,50

3.
Київська 

міська клі-
нічна лікарня 

№12
(01103, 

м. Київ, вул. 
Підвисоцько-

го, 4-а, тел. 
528-33-25)

1 по-
верх

вул. Підви-
соцького, 
4-а корп. 1

6,35
Банківські 

установи (від-
ділення банку)

2 роки 
364 дні

374,25 2376,50

4.
1 по-
верх

вул. Підви-
соцького, 

4-а, корп. 1
3,00 Банкомат

2 роки 
364 дні

355,50 1066,50

5.

Київська 
міська клі-

нічна лікарня 
№ 9

(04112, 
м. Київ, вул. 

Ризька, 1, тел. 
440-11-44)

1 по-
верх

вул. Ризька, 1 
корп. 3

47,00

Кафе, які не 
здійснюють 
продаж то-

варів 
підакцизної 

групи

2 роки 
364 дні

52,14 2450,73

6.

Центральна 
районна по-

ліклініка 
Деснянського 

району
м. Києва
(02232, 
м. Київ, 

вул. М. Закрев-
ського, 81/1, 

тел. 532-92-47)

напів-
підвал

вул. Миколи
Закревсь кого, 

81/1
літ. А

34,70

Суб’єкти гос-
подарювання, 
які здійснюють 

виробничу
діяльність не-
продовольчих 

товарів (ви-
готовлення

штучних зубів, 
зубних про-
тезів тощо 
техніками-

протезистами, 
які самі їх не 
встановлю-

ють)

2 роки 
364 дні

41,26 1431,88

7.
Поліклініка 

№ 1 
Дніпровського 

району
м. Києва 

(02125, м. Київ, 
вул. П. Запо-

рожця, 26, 
тел. 540-96-79)

1 по-
верх

(вести-
бюль)

вул. П. За-
порожця, 26 

корп. 4
12,00

Торговельний 
об’єкт з про-
дажу непро-
довольчих 

товарів (това-
ри медичного 
призначення 
по догляду за 

хворими)

2 роки 
364 дні

103,75 1245,00

8.
1 по-
верх

(вести-
бюль)

вул. П. Запо-
рожця, 26

корп.4

5,00

Торговельні 
об’єкти з 

продажу про-
довольчих 

товарів, крім 
товарів підак-
цизної групи 
(фітопрепа-

рати)

2 роки 
364 дні

46,13 230,67

9.

Поліклініка
№ 2 Поділь-

ського району 
м. Києва

(04215, м. Київ, 
просп. Свобо-

ди, 22)

1 по-
верх 

(фойє)

просп. Свобо-
ди, 22

6,00

Торговельні 
об’єкти з 
продажу 

ортопедичних 
виробів

2 роки 
364 дні

58,51 351,04

10.

Комунальне 
підприємство 
« Володимир-
ський ринок»
(03115, м. Київ, 
вул. Горького, 

115)

1 по-
верх

вул, Горько-
го, 115

52,50

Торговельний 
об’єкт з про-
дажу непро-
довольчих 

товарів

2 роки 
364 дні

221,83 11646,00

11.
1 по-
верх

вул. Горько-
го, 115

52,50

Торговельний 
об’єкт з про-
дажу непро-
довольчих 

товарів

2 роки 
364 дні

221,83 11646,00

12. підвал
вул. Горько-

го, 115
11,21 Склад

2 роки 
364 дні

76,27 855,00

13. підвал
вуя. Горько-

го, 115
81,70

Склад (54,90), 
холодильна 

камера (26,80)

2 роки 
364 дні

75,47 6166,00

Станом на 
30.06.2011

14. підвал
вул. Горько-

го, 115
35,00 Склад

2 роки 
364 дні

75,49 2642,00

15. підвал
вул. Горько-

го, 115
57,82 Склад

2 роки 
364 дні

75,49 4365,00

Термін прийняття заяв про оренду -�10�робочих днів з дня публікації оголошення.�Заяви про оренду 
приймаються за адресою:�вул.�Хрещатик,�10,�Головне управління комунальної власності м.�Києва.

Отримати довідкову інформацію можна за адресою:�01001,�м.�Київ,�вул.�Хрещатик,�10,�Головне 
управління комунальної власності м.�Києва,�каб.�524,�телефони для довідок:�279-27-86,�279-27-93.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення
он рс №84-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 Головно о правління 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 16.12.2011 ро в Головном правлінні ом нальної власності м. Києва за адресою:

м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо : 279-56-59, 279-54-73.
До менти приймаються до 13.00 12.12.2011 ро за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон

за ально о відділ : 279-27-19.

№ п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 12,70 в.м -
м.Київ, в л. Басейна, 3, літ."А"

2. Нежилі приміщення площею 35,00 в.м -
м.Київ, в л. Заболотно о, 48А, літ."А"

3. Нежилі приміщення площею 29,00 в.м -
м.Київ, в л. Горь о о, 170/172

4. Нежилі приміщення площею 169,20 в.м -
м.Київ, в л. П ш інсь а, 32, літ."А, А1"

5. Нежилі приміщення площею 49,90 в.м -
м.Київ, в л. Чистя івсь а, 28, літ."А"

6. Нежилі приміщення площею 21,40 в.м -
м.Київ, в л. К рчатова, 23а, літ."А"

7. Нежилі приміщення площею 30,00 в.м -
м.Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 98/2, літ."А"

8. Нежилі приміщення площею 341,90 в.м -
м.Київ, в л. Червонофлотсь а, 4-А, літ."А"

9. Нежилі приміщення площею 116,20 в.м -
м.Київ, в л. Мартиросяна, 14, літ."А"

10. Нежилі приміщення площею 72,20 в.м -
м.Київ, в л. Василь івсь а, 2

Управління праці та соціаль-
но о захист населення Пе-
черсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації о оло-
ш є он рс на заміщення ва-
антних посад:

- оловно о спеціаліста відділ фі-
нансово о облі та звітності.

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

Святошинсь ий районний с д
міста Києва ви ли ає відповідача Сми
Оле сія Оле сандровича, я ий проживав
за адресою: м. Київ, пр. Перемо и,
146/2, в. 60, в с дове засідання, я е
відб деться 20.12.2011 ро о 9.30 за
адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142,
зал №4 приміщенні с д .

У разі неяв и відповідача Сми Оле сія
Оле сандровича до с д без поважних
причин або неповідомлення про причини
неяв и, справа б де роз лядатись за
йо о відс тності.

С ддя Маз р І.В.

Київсь а місь а ромадсь а
ор анізація "Козачій оплотъ"
проводить ромадсь і об оворення
стосовно становлення та території
Л ’янівсь о о ладовища пам’ят-
но о зна чани ам Біло вардій-
сь о о р х — жертвам тоталітар-
но о режим . Від и надсилати за
адресою: Platonov@kmu.gov.ua

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
По оризонталі: 7. арнавал 9. рю за 10. Юра 11. адреса 12. норд 13. рит ал 15. ар ати 17. Терези 19. ша 21. апте а 23. ананас 25. хе 27. портер

30. омпас 32. Ре іна 33. віс 35. берета 36. асо 37. одон 38. динамі а
По верти алі: 1. баядер а 2. антена 3. ав ари 4. ранат 5. а ин 6. априз 8. люстра 14. ле ало 16. тренер 18. ера 19. шах 20. а 22. пір 24. свасти а

26. епізод 28. очіпо 29. реванш 30. абіна 31. Меріме 34. адр

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   


