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5Хрещатик 31 січня 2012 року

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

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №7 (1026)

ВІВТОРОК,
31 січня
2012 року

Про затвердження договору кредитної
лінії № 528/31/2 між Київською міською радою

та ПАТ “Державний ощадний банк України”

Рішення Київської міської ради № 995/7231 від 29 грудня 2011 року

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої статті 42 Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, пункту 29 рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” (із змінами та допов�
неннями), рішення Київради від 06.10.11 № 165/6381 “Про здійснення в 2011 році внутрішнього запозичення до бюджету міста Ки�
єва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити договір кредитної лінії № 528/31/2, укладений Київ�
ським міським головою від імені Київської міської ради з кредитором —
ПАТ “Державний ощадний банк України” 22 грудня 2011 року.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про заходи щодо залучення кредиту від Північної екологічної фінансової 
корпорації (НЕФКО) та надання місцевої гарантії

Рішення Київської міської ради № 1012/7248 від 29 грудня 2011 року

Відповідно до статей 26, 60, 70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 17, 74 Бюджетного кодексу Укра�
їни, статті 1054 Цивільного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити комунальному підприємству “Група впровадження проек�
ту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Ки�
єва” залучити кредит від міжнародної фінансової організації Північної еко�
логічної фінансової корпорації (НЕФКО), на наступних умовах:

1.1. розмір кредиту: до 3 000 000,0 грн.;
1.2. відсоткова ставка за користування залученими коштами: до 3%

річних;
1.3. строки сплати: погашення основної суми боргу — рівними квар�

тальними або піврічними платежами, сплата відсотків — квартальними
або піврічними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими
відповідним договором;

1.4. мета кредиту: фінансування проекту з енергозбереження у бю�
джетних установах міста Києва, який передбачає впровадження енерго�
ощадних заходів на об’єктах комунальної власності;

1.5. термін користування залученими коштами: до 5 років.
2. Уповноважити директора комунального підприємства “Група впро�

вадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських
будівлях м. Києва” Печерського Володимира Анатолійовича укласти кре�
дитний договір.

3. Надати Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) гаран�
тію для забезпечення виконання зобов’язань комунального підприємства
“Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та
громадських будівлях м. Києва” за кредитним договором між Північною
екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) як кредитором та кому�
нальним підприємством “Група впровадження проекту з енергозбережен�
ня в адміністративних та громадських будівлях м. Києва” як позичальни�
ком про надання кредиту у розмірі 3,0 млн. грн, якладений відповідно до
пунктів 1–2 цього рішення.

4. Уповноважити Київського міського голову, Л. М. Черновецького, під�
писати від імені Київської міської ради договір гарантії з Північною еколо�
гічною фінансовою корпорацією (НЕФКО).

5. Встановити, що гарантія надається в розмірі всіх зобов’язань кому�
нального підприємства “Група впровадження проекту з енергозбережен�
ня в адміністративних та громадських будівлях м. Києва” відповідно до
кредитного договору, зазначеного в пункті 1 цього рішення.

6. Встановити плату за надання Київською міською радою Північній
екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) гарантії для забезпечення ви�
конання зобов’язань за кредитним договором між Північною екологічною
фінансовою корпорацією (НЕФКО) як кредитором та комунальним під�
приємством “Група впровадження проекту з енергозбереження в адмініс�
тративних та громадських будівлях м. Києва” як позичальником у розмірі
1 грн. (одна гривня).

7. Дозволити комунальному підприємству “Київжитлоспецексплуата�
ція” надати поруку Головному фінансовому управлінню виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
якості забезпечення зобов’язань комунального підприємства “Група

впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та гро�
мадських будівлях м. Києва” за гарантією.

8. Комунальному підприємству “Група впровадження проекту з енерго�
збереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва” пого�
дити остаточний проект кредитного договору з Головним фінансовим
управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та постійною комісією Київради з питань бюдже�
ту та соціально�економічного розвитку перед його підписанням.

9. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

9.1. Здійснювати організаційно�правові дії, пов’язані із наданням Київ�
ською міською радою Північній екологічній фінансовій корпорації 
(НЕФКО) гарантії для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним
договором, укладеним Північною екологічною фінансовою корпорацією
(НЕФКО) з комунальним підприємством “Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва”.

9.2. Здійснювати платежі за рахунок коштів бюджету міста Києва у ра�
зі виконання гарантійних зобов’язань перед Північною екологічною фінан�
совою корпорацією (НЕФКО), за гарантією, наданою Київською міською
радою Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО).

9.3. Передбачати протягом усього терміну дії гарантії у проектах рі�
шень про бюджет міста Києва на відповідний рік кошти для забезпечення
виконання зобов’язань за гарантією, наданою Київською міською радою
Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО).

9.4. Укласти договір з комунальним підприємством “Група впрова�
дження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських
будівлях м. Києва” про погашення заборгованості цього комунальною під�
приємства перед територіальною громадою міста Києва за виконання га�
рантійних зобов’язань у відповідності до вимог частини 3 статті 17 Бю�
джетного кодексу України.

10. Уповноважити начальника Головного фінансового управління вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) вчиняти всі необхідні правочини, пов’язані із наданням Київ�
ською міською радою Північній екологічній фінансовій корпорації 
(НЕФКО) гарантії для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним
договором, укладеним Північною екологічною фінансовою корпорацією
(НЕФКО) та комунальним підприємством “Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва”.

11. Встановити, що виконання пунктів 3—7 цього рішення здійснюєть�
ся після офіційного погодження Міністерством фінансів України обсягів та
умов надання місцевої гарантії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Про внесення змін до рішення Київради від 31.03.11 № 100/5487 
“Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади

міста Києва на 2011—2012 роки”

Рішення Київської міської ради № 620/6856 від 10 листопада 2011 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, пункту 6 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з
метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до додатка 1 до рішення Київради від 31.03.11 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міс�
та Києва на 2011 —2012 роки” такі зміни:

— позиції 88, 93 “Переліку об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватиза�
ції шляхом викупу”:

№ п/п Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа, кв.м Примітки

Група А, викуп 

88 Нежилі приміщення ТОВ
"МКС � тур"

м. Київ  вул.
Привокзальна, 12 

226,5 

93 Нежилі  приміщення
ТОВ "К�2"

м. Київ. вул. Лаврська,
22, літ. "А" 

724,0

викласти в такій редакції:

2. Доповнити додаток 1 до рішення Київради від 31.03.11 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міс�
та Києва на 2011—2012 роки” переліком об’єктів згідно з додатком до цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.
Київський міський голова

Л. Черновецький

Додаток до рішення Київради від 10 листопада 2011 року № 620/6856

Доповнення до додатка 1 до рішення Київради від 31.03.11 № 100/5487 
“Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва 

на 2011—2012 роки”

1. Доповнити перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації
шляхом викупу, новою позицією такого змісту:

№ п/п Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа, кв.м Примітки

Група А, викуп 

88 Нежилі приміщення ТОВ
"МКС � тур"

м. Київ  вул.
Привокзальна, 12,літ. "А" 

226,5 

93 Нежилий будинок  ТОВ
"К�2"

м. Київ. вул. Лаврська,
22, літ. "А" 

724,0

3. Доповнити перелік об’єктів групи Д (об’єктів незавершеного будівництва), що перебувають у комунальній власності територіальної громади міс�
та Києва та підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом, новою позицією такого змісту:

Нежилі приміщення
ФОП Зіневич О.М.

м. Київ, вул.
Лютеранська, 16

39,7

2. Доповнити перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом, новими позиціями такого змісту:

Нежилі приміщення м. Київ, вул.
Шовковична, 3, літ. "А"

107,6

Нежилий будинок КПП для автомобілів
нових модифікацій разом з
комунікаціями: лінія водопідігріву,
огорожа території, водопровідні мережі,
електромережі, теплові мережі,
каналізаційні мережі

м. Київ, вул. Полярна,
20

1829,19 '

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Об'єкт незавершеного
будівництва

м. Київ, вул. Шолом�
Алейхема, 10 а

Про створення комунального підприємства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київінжбудсервіс”

Рішення Київської міської ради № 1035/7271 від 29 грудня 2011 року

Відповідно до статті 87 Цивільного кодексу України, частини четвертої статті 63, статті 78 Господарського кодексу України, пунк�
ту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення ефективного ство�
рення нових об’єктів житлово�комунального господарства, соціального призначення та об’єктів інженерно�транспортної інфра�
структури Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київінжбудсер�
віс” та віднести його до сфери управління Головного управління капіталь�
ного будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

2. Встановити мінімальний розмір статутного капіталу комунального
підприємства виконавчого орану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) “Київінжбудсервіс” 10 00,00 (десять тисяч) гри�
вень.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс�
трації) затвердити статут комунального підприємства виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київ�
інжбудсервіс”

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) в місячний строк здійснити організаційно�правові
заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

5. Це рішення оприлюднити у газеті Київської міської ради “Хрещатик”.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань власності.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Про деякі питання організації перевезень пасажирів та багажу 
міською електричкою 

Рішення Київської міської ради № 1013/7249 від 29 грудня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про транспорт”, статей 1, 7, 8, 21 Закону України “Про
залізничний транспорт”, з метою покращення транспортного обслуговування жителів міста та ефективного функціонування про�
екту “Міська електричка”, до законодавчого врегулювання питань, пов’язаних з перевезенням пасажирів та багажу міською елек�
тричкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Комунальному підприємству “Київпастранс”:
1.1. Забезпечити здійснення перевезень пасажирів та багажу заліз�

ничним транспортом внутрішнього міського сполучення “міською елек�
тричкою”.

1.2. Спільно із Державним територіально�галузевим об’єднанням “Пів�
денно�Західна залізниця” на договірних засадах вирішити всі організацій�
но�майнові питання, пов’язані із організацією перевезень, утриманням
рухомого складу та користуванням об’єктами інфраструктури залізнично�
го транспорту на умовах, погоджених з Головним управлінням транспор�
ту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

1.3. З метою отримання достовірного обліку перевезених пільгових ка�
тегорій пасажирів міською електричкою ввести в обіг разові квитки нульо�
вої вартості для видачі в касах міської електрички на підставі документа,
що посвідчує право на пільговий проїзд.

1.4. Для зручності пасажирів ввести в обіг пластикову безконтакт�
ну картку в міській електричці на умовах, передбачених розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 12.11.09 № 1277 (зі змінами та доповнення�
ми).

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

2.1. Внести зміни до Статуту комунального підприємства “Київпас�
транс”, доповнивши його положеннями щодо здійснення підприємством
перевезень пасажирів та багажу залізничним транспортом внутрішнього
сполучення (міські залізничні перевезення).

2.2. В установленому порядку підготувати на чергову сесію Київської
міської ради, яка відбудеться в лютому, проект рішення Київської міської
ради “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів та багажу
міською електричкою” з дотримання вимог Закону України “Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

3. До введення в дію тарифів на перевезення пасажирів та багажу місь�
кою електричкою відповідно до пункту 2 цього рішення здійснювати пере�
везення пасажирів за тарифами, передбаченими розпорядженнями вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 21.08.09 № 944 та від 31.08.09 № 957.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань транспорту та зв’язку.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 1034/7270 від 29 грудня 2011 року

Відповідно до статті 56, частини п’ятої статті 57, статей 59, 78 Господарського кодексу України, пункту 31 статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київської міської ради від 09.09.10
№ 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, від 02.12.10 № 284/5096 “Про питання комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 10.12.10 № 1112 “Про питання організації управління районами в місті Києві” та з метою підвищення ефектив�
ності використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування комунальних підприємств, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва:

— комунальне підприємство “Дитячий оздоровчий табір “Зачарована
долина” Шевченківської районної в м. Києві ради на комунальне підпри�
ємство “Дитячий оздоровчий табір “Зачарована долина” Шевченківсько�
го району м. Києва”;

— комунальне підприємство “Школяр” Шевченківської районної в 
м. Києві ради на комунальне підприємство “Школяр” Шевченківського
району м. Києва”;

— комунальне підприємство “Школярик” на комунальне підприємство
“Школярик” Шевченківського району м. Києва”;

— комунальне підприємство “Шевченківська районна клініка ветери�
нарної медицини” Шевченківської районної в м. Києві ради на комуналь�
не підприємство “Клініка ветеринарної медицини м. Києва”;

— комунальне підприємство “Центр маркетингу” Шевченківської
районної в м. Києві ради на комунальне підприємство “Центр маркетин�
гу” Шевченківського району м. Києва”;

— комунальне підприємство “ЛІК” Шевченківської районної в м. Києві
ради на комунальне підприємство “ЛІК” м. Києва”;

комунальне підприємство “СВІТОЧ” Шевченківської районної в м. Ки�
єві ради на комунальне підприємство “СВІТОЧ” м. Києва”.

2. Припинити діяльність комунального підприємства “Дари ланів”
(ідентифікаційний код 30434544), комунального підприємства “Торговий
дім “Шевченківський” (ідентифікаційний код 25390574), комунального
підприємства “Неомед” (ідентифікаційний код 01994014) шляхом їх лікві�
дації.

3. Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації здійс�
нити заходи, пов’язані з ліквідацією підприємств, згідно з пунктом 2 цьо�

го рішення, в тому числі утворити ліквідаційні комісії та затвердити їх пер�
сональний склад.

4. Віднести до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації такі комунальні підприємства:

— комунальне підприємство “Дитячий оздоровчий табір “Зачарована
долина” Шевченківського району м. Києва”;

— комунальне підприємство “Школяр” Шевченківського району м. Ки�
єва”;

— комунальне підприємство “Школярик” Шевченківського району 
м. Києва”;

— комунальне підприємство “Центр маркетингу” Шевченківського
району м. Києва”.

5. Віднести до сфери управління виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкувати:

5.1. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуго�
вування населення комунальне підприємство “СВІТОЧ” м. Києва”.

5.2. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів ко�
мунальне підприємство “ЛІК” м. Києва” та комунальне підприємство “Клі�
ніка ветеринарної медицини м. Києва”.

6. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) затвердити в новій редакції статути комунальних
підприємств, зазначених у пунктах 4 та 5 цього рішення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий ор�
ган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) та по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Про внесення змін до додатка до рішення Київради від 28.12.10 № 511/5323
“Про створення тимчасової контрольної комісії з опрацювання рішення 
Київради “Щодо деяких питань організаційної єдності з видачі ордерів 

на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) від 28.10.10”
Рішення Київської міської ради № 850/7086 від 15 грудня 2011 року

Відповідно до статей 26, 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Регламенту Київради Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатка до рішення Київради від 28.12.10
№ 511/5323, доповнивши склад тимчасової контрольної комісії з опрацю�
вання рішення Київради “Щодо деяких питань організаційної єдності з ви�
дачі ордерів на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних
форм) від 28.10.10” такими позиціями:

Грушко Віктор Валентинович — депутат Київської міської ради VI скли�
кання, член тимчасової контрольної комісії;

Самохін Олексій Юрійович — депутат Київської міської ради VI скликан�
ня, член тимчасової контрольної комісіі.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Київський міський голова 
Л. Черновецький
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 31 січня 2012 року

Про найменування вулиць у м. Києві
Рішення Київської міської ради № 840/7076 від 15 грудня 2011 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та
враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 18 березня 2011 року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Найменувати нові вулиці у м. Києві згідно з додатком.
2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) провести організаційно�правові заходи щодо виконання пункту 1 цього

рішення.
3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради “Хрещатик”.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики та постійну комісію Київради з питань

культури та туризму.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Додаток до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 840/7076

Перелік нових вулиць м. Києва, які найменовуються

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

№ з/п Стара назва Нова назва Розташування

Дарницький район

1. Нова XXXVII вулиця Софії Русової від вулиці Єлизавети Чавдар до вулиці Колекторної

2. Нова XXXVIII вулиця Григорія Ващенка від вулиці Єлизавети Чавдар до вулиці Колекторної

Про дострокове припинення повноважень депутата Київської міської ради
Медведєва О. О.

Рішення Київської міської ради № 823/7059 від 15 грудня 2011 року
Відповідно до пункту 14 частини першої статті 26, частини першої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�

їні”, пункту 2 частини другої статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, враховуючи особисту заяву Медведєва О. О.
від 28.11.11 про дострокове складення ним депутатських повноважень, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Достроково припинити повноваження депутата Київської міської ра�
ди Медведєва Олега Олександровича, обраного депутатом Київської
міської ради за виборчим списком виборчого блоку місцевих організацій
політичних партій “Блок Юлії Тимошенко”.

2. Це рішення направити до Київської міської територіальної виборчої
комісії.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови — секретаря Київради.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про внесення змін до рішення Київради від 27.10.11 № 373/6589 "Про дозвіл 
на створення органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону 

"Грушківський” у Солом’янському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 1000/7236 від 29 грудня 2011 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,
13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення”, рішення Київради від 26.09.02 № 10/170 "Про органи са�
моорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяви ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від
22.05.09 № 20312 та від 15.09.11 № 29/233�0�16829, протокол конференції жителів за місцем проживання від 12.05.09 та список учас�
ників конференції жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення Київради від 27.10.11 № 373/6589 "Про до�
звіл на створення органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону
"Грушківський” у Солом’янському районі м. Києва”, а саме:

пункт 2 рішення викласти в такій редакції:
“2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Комітет мікро�

району "Грушківський” у Солом’янському районі м. Києва діє в межах те�
риторії таких будинків:

бульвар Івана Лепсе — будинки №№ 31, 35/2, 37, 41, 43, 43�А, 45,
47/15, 49, 51/16,53,55,57/38;

вулиця Героїв Севастополя — будинки №№ 8, 10�А, 10�Б, 12, 14, 16,
18/2, 20/1,22,24/2,26;

вулиця Академіка Каблукова — будинки №№ 1,3,5,7,9, 11�13, 15;
вулиця Метробудівська — будинки №№ 1/35, З, 4, 4�А, 5, 6, 6�А, 7, 8,

9/9, 10/11,11,12,13/10,14/12,18;
вулиця Василя Чумака — будинки №№, 4, 5, 6, 8, 13. “.
2 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних
зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради (Київ�
ську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.03.11 № 100/5487
“Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади

міста Києва на 2011�2012 роки”
Рішення Київської міської ради № 1028/7264 від 29 грудня 2011 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, пункту 6 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з
метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до додатка 1 до рішення Київради від 31.03.11 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міс�
та Києва на 2011�2012 роки” такі зміни:

— позицію 47 розділу “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають прива�
тизації шляхом викупу”:

Група "А", викуп

47 Нежилі приміщення ТОВ "Галерея Боттега" м. Київ, вул. Михайлівська, 22 В 101,2

2. Доповнити додаток 1 до рішення Київради від 31.03.11 № 100/5487 “Про програму приватизації комунального майна територіальної громади міс�
та Києва на 2011�2012 роки” переліком об’єктів згідно з додатком до цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.
Київський міський голова 

Л. Черновецький

викласти в такій редакції:

Група "А", викуп

47 Нежилі приміщення ТОВ "Галерея Боттега" м. Київ,вул. Михайлівська, 22, літ. "В" 101,2

Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення "Вуличний комітет
"Андріївський узвіз” у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1001/7237 від 29 грудня 2011 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,

13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 "Про
органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації насе�
лення від 04.11.11 № 29/23З�КО�19386, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорга�
нізації населення від 20.10.11 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити
його назву — "Вуличний комітет "Андріївський узвіз”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Вуличний комітет
"Андріївський узвіз” діє в межах території будинків №№ 2, 2�Б, 2�В, 3, 11,
22�А, 30, 34 на Андріївському узвозі у Подільському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 20.10.11
на території діяльності органу самоорганізації населення "Вуличний комі�
тет "Андріївський узвіз” мешкає на законних підставах (зареєстровано за

місцем проживання) 201 житель, у тому числі 178 жителів, які мають пра�
во голосу станом на 20.10.11.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення
"Вуличний комітет "Андріївський узвіз” у Подільському районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого
значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб
жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

Про внесення змін до рішень Київської міської ради від 15.11.07 № 1250/4083
“Про затвердження статутів дитячо�юнацьких спортивних шкіл 

у новій редакції” та від 29.04.10 № 575/4013 “Про внесення змін до пункту 1 
рішення Київської міської ради від 15.11.07 № 1250/4083 “Про затвердження

статутів дитячо�юнацьких спортивних шкіл у новій редакції”
Рішення Київської міської ради № 1010/7246 від 29 грудня 2011 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 4 Закону України “Про державну реєс�
трацію юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців”, рішення Київської міської ради від 15.11.07 № 250/4083 “Про затвердження
статутів дитячо�юнацьких спортивних шкіл у новій редакції”, рішення Київської міської ради від 29.04.10 № 575/4013 “Про внесен�
ня змін до пункту 1 рішення Київської міської ради від 15.11.07 № 1250/4083 “Про затвердження статутів дитячо�юнацьких спортив�
них шкіл у новій редакції”, з метою заміни тотожності найменування статутів дитячо�юнацьких спортивних шкіл та приведення їх
у відповідність до законодавства України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до позиції 19 “Дитячо�юнацька спортивна школа
“Юність” додатка до рішення Київської міської ради від 29.04.10
№ 575/4013 “Про внесення змін до пункту 1 рішення Київської міської ра�
ди від 15.11.07 № 1250/4083 “Про затвердження статутів дитячо�юнаць�
ких спортивних шкіл у новій редакції”, виклавши графу 3 у такій редакції:
“Дитячо�юнацька спортивна школа “Юність Києва”.

2. Затвердити зміни до Статуту спеціалізованої дитячо�юнацької шко�
ли олімпійського резерву зі спортивної гімнастики, затвердженого рішен�
ням Київської міської ради від 15.11.07 № 1250/4083 “Про затвердження

статутів дитячо�юнацьких спортивних шкіл у новій редакції”, що додають�
ся.

3. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації) у встановленому порядку здійснити організа�
ційно�правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань сім’ї, молоді та спорту.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року

№ 1010/7246

Зміни до Статуту спеціалізованої дитячо�юнацької школи олімпійського резерву 
зі спортивної гімнастики,затвердженого рішенням Київської міської ради 

від 15.11.07 № 1250/4083 (Ці зміни є невід’ємною частиною Статуту спеціалізованої 
дитячо�юнацької школи олімпійського резерву зі спортивної гімнастики)

1. Назву Статуту викласти в такій редакції:
“Статут дитячо�юнацької спортивної школи “Юність Києва”.
2. Пункт 1.1 Статуту викласти в такій редакції:
“1.1. Дитячо�юнацька спортивна школа “Юність Києва” (далі — Спорт�

школа) є позашкільним навчально�виховним закладом, заснованим на ко�
мунальній власності територіальної громади м. Києва та підпорядкованим
Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (да�
лі — Головне управління)”.

3. Абзац другий пункту 1.4 Статуту викласти в такій редакції:
“Повне найменування Спортшколи: дитячо�юнацька спортивна школа

“Юність Києва”, скорочене найменування Спортшколи: ДЮСШ “Юність
Києва”.

4. Пункт 1.6 Статуту вкласти в такій редакції:
“1.6. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12”.

Заступник міського голови—
секретар Київради Г. Герега

Додаток до рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1028/7264

Доповнення до додатка 1 до рішення Київради від 31.03.11 № 100/5487 
“Про Програму приватизації комунального майна територіальної

громади міста Києва на 2011�2012 роки”

1. Доповнити перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації
шляхом викупу, новими позиціями такого змісту:

108 Нежилі приміщення ТОВ "Меркурій" м. Київ, вул. Туполєва, 16, літ "А" 173,9

109 Нежилі приміщення ТОВ "Колумб" м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 27, літ. "А" 20,0

91 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кибальчича Миколи, 11 в 108,0

92 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кибальчича Миколи, 11 в 187,4

93 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Ентузіастів, 7 245,6

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
Рішення Київської міської ради № 1002/7238 від 29 грудня 2011 року

Відповідно до Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�ге�
рой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”, Указу Президента Укра�
їни № 347/2002 від 17.04.02 “Про Національну доктрину розвитку освіти”, постанови Кабінету Міністрів України № 896 від 03.11.93
“Про Державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”)”, постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.11
“Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово�комунальні послуги” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

2. Доповнити перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом, новими позиціями такого змісту:

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради до Президен�
та України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України згідно з
додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики.

Київський міський голова  
Л. Черновецький

Додаток до рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року
№ 1002/7238

Звернення депутатів Київської міської ради до Президента України, 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

Депутати Київської міської ради висловлюють стурбованість щодо
проблем розвитку приватної освіти в місті Києві та реалізації державної по�
літики в галузі освіти взагалі.

Приватні заклади освіти є ровесниками незалежної України. Вони по�
чали активно виникати в 1991 році саме як альтернатива масовій шко�
лі. На першому етапі це були вальдорфські школи, школи Монтессорі,
школи, які відповідали особистим запитам батьків, приміром, школи з
духовною складовою, культурологічні, фінансові, економічні. Необхідно
зазначити, що держава активно підтримувала розвиток приватної шко�
ли, оскільки загальна середня освіта є обов’язковою і держава гарантує
її виконання. Однак у 2000 році з невідомих причин державний компо�
нент на виконання обов’язкового державного стандарту освіти перестав
фінансуватися з боку держави. Справа розвитку навчальних закладів
приватної форми власності стала справою самих колективів і батьків.

Кількість приватних шкіл значно зменшується через відсутність фінан�
сово�господарських механізмів регулювання їх діяльності. Природа діяль�
ності таких шкіл подвійна. З одного боку, це самостійний суб’єкт господа�
рювання, школа сама має забезпечувати обладнання, робити ремонти, за�
купати підручники. А з іншого боку, діяльність приватної школи регламен�
тована державою, школа не має права навчати за іншими підручниками,
виконувати іншу навчальну програму, застосовувати іншу форму контролю
за навчанням. Тобто на 90% діяльність приватної школи і комунальної спів�
падає, не співпадає тільки відповідальність держави перед учнями, які на�
вчаються в приватній і державній школах.

У постанові Кабінету Міністрів України № 896 від 03.11.93 “Про Держав�
ну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”)”, передбачено
“виведення освіти в Україні на рівень освіти розвинутих країн світу шляхом
докорінного реформування її концептуальних, структурних, організаційних
засад; подолання монопольного становища держави в освітній сфері че�
рез створення на рівноправній основі недержавних навчально�виховних

закладів; глибокої демократизації традиційних навчально�виховних закла�
дів; формування багатоваріантної інвестиційної політики в галузі освіти.”.
На жаль, поняття “на рівноправній основі” залишається на папері, оскіль�
ки в Україні відсутня рівноправність в оподаткуванні, землекористуванні,
орендних відносинах, комунальних тарифах тощо. Як у місті Києві, так і в
державі загалом приватні навчальні заклади здійснюють оплату комуналь�
них послуг майже за такими ж тарифами, як і металургійні заводи.

Необхідно зазначити, що нерівний підхід до встановлення тарифів на
комунальні послуги між державними, комунальними та приватними закла�
дами освіти призводить до зменшення кількості приватних навчальних за�
кладів.

На думку депутатів Київської міської ради, тарифи на оплату комуналь�
них послуг для приватних навчальних закладів повинні бути на рівні бю�
джетних організацій.

З огляду на вищезазначене та враховуючи те, що повноваження ор�
ганів місцевого самоврядування в Україні в частині визначення додатко�
вих категорій споживачів комунальних послуг обмежені, а повноважен�
ня по регулюванню тарифів на комунальні послуги, електроенергію на�
дані Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг Укра�
їни та Національній комісії регулювання енергетики України, Київська
міська рада звертається до Президента України, Верховної Ради Укра�
їни та Кабінету Міністрів України з пропозицією внести зміни до чинних
нормативно�правових актів у частині врегулювання рівних тарифів на
оплату комунальних послуг серед закладів освіти різної форми власно�
сті.

Передбачені в цьому зверненні пропозиції сприятимуть виконанню
стратегічних завдань в сфері реформування освіти в Україні.

Заступник міського голови—
секретар Київради Г. Герега

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку
території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих
програм.

4. Надати органу самоорганізації населення "Вуличний комітет "Андрі�
ївський узвіз” у межах території його діяльності такі власні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Ки�
ївраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації ак�
тів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради та її
виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови, рішень,
прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм
соціально�економічного і культурного розвитку, бюджету міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні
робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибу�
динкових територій, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешка�
ють у житлових будинках на території діяльності органу самоорганізації на�
селення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у житлових
будинках ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаці�
ям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освітньої,
спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку ху�
дожньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню куль�
турної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та
культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпе�
ченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиро�
там та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з
цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійс�
ненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контро�
лю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян. 
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями,

прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації на�

селення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливі�
ших питань.

5. Орган самоорганізації населення "Вуличний комітет "Андріївський узвіз”
набуває власних повноважень після його легалізації в порядку, встановлено�
му статтею 13 Закону України “Про органи самоорганізації населення”.

6. Органу самоорганізації населення "Вуличний комітет "Андріївський
узвіз” в місячний термін після державної реєстрації направити до секрета�
ріату Київради копії таких реєстраційних документів: положення про орган
самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у виконавчому орга�
ні Київради (Київській міській державній адміністрації), свідоцтва про дер�
жавну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ), списку
персонального складу членів органу самоорганізації населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населен�
ня "Вуличний комітет, Андріївський узвіз” у межах своїх повноважень
здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київська
міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних
зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий. орган Київради (Київ�
ську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова 
Л. Черновецький
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 31 січня 2012 року

О олошення про намір передати в оренд державне майно Інстит т фізіоло ії ім О.О. Бо омольця НАН У раїни

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 01601, м. Київ, в л. Бо омольця, 4, імн. № 125. Детальна інформація
по тел. 256-25-58; 256-24-09. У разі надходження двох і більше заяз на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої атастрофи, ате орія
1, серія А, № 107678 та в лад № 000377 на ім’я К ліша Ми оли Федоровича вважа-
ти недійсними.

Ори інал до овор довічно о тримання без № від 01.07.2005 ро на
вартир за адресою м. Київ, в лиця Березня івсь а, б дино № 24, в. № 178,
ладено о між Савчен ом А.С. та Савчен о О.А., посвідченим державним

нотарі сом Шістнадцятої Київсь ої нотаріальної онтори, зареєстровано о в
Київсь ом місь ом БТІ 10.08.2005 ро в зв'яз з втратою вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення он рс на право ладання до овор оренди

державно о майна
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Інстит т соціоло ії НАНУ
Телефон: 255-61-44.
Адреса приміщення: м. Київ, в л. Шов овична, 12.
Хара теристи а приміщення:

назва б дин : осподарсь а б дівля
поверх, імнати, ін.: ІІ поверх, частина імнати (без ві он)
площа: 10,0 в. м
Центральне опалення прис тнє, еле трозабезпечення прис тнє, т алет б дівлі прис тній.
Приміщення імнати не потреб є ремонт

Мета ви ористання приміщення: розміщення бла одійної ор анізації на площі, що не
ви ористов ється для впровадження підприємниць ої діяльності.

Стартова ціна: 33,25 рн/м2/місяць
УМОВИ КОНКУРСУ:
1. У ладення до овор оренди за типовим зраз ом, затвердженим Бюро Президії НАН У раїни

(розташований на сайті);
2. Перелі до ментів, що надаються на роз ляд он рсної омісії: заява про часть

он рсі; опії до ментів про державн реєстрацію часни а он рс ; посвідчені нотарі сом
опії становчих до ментів, довіреність представни юридичної особи, оформлен належним
чином; відомості про платоспроможність часни а он рс ; зобов'язання часни а он рс
щодо ви онання мов он рс ; зобов'язання щодо своєчасної сплати орендної плати.

Адреса, місце та час проведення он рс : м. Київ, в л. Шов овична, 12, ім. № 308.
11 люто о 2012 ро об 11.00.

Кінцевий термін прийняття до ментів: 10 люто о 2012 ро .

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

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД

По оризонталі: 2.СОС 6. піми 7.ейре 9. оти 10. ра т 11. е ран
12. салоп 14. елія 15. омпроміс 18. рю за 19. патент 23. е слібрис
26. ал а 27. район 28. стр м 29. тест 30. язи 31. Атон 32. рам 33. Аза

По верти алі: 1.списо 2. син опа 3. се атор 4. Гермес 5. топаз 8. рії
13. пораз а 14. ірасир 16. і с 17. Рем 20. платина 21. обр ч а 22. арем
23. е стаз 24. салямі 25. озир

№
п/п

Юридична адреса
балансо трим вача,

телефон
Повна хара теристи а та місцезнаходження об'є та оренди

Реєстр. номер
нер х. майна

За альна
площа, в.м

Цільове
ви ористання
об'є та оренди

Вартість 1 в. м за
нез. оцін ою станом

на 31.10.2011

Ма с. можл.
стро оренди

1
01024, м. Київ,

в л. Бо омольця, 4
Кімната № № 111 АЛК 10301 17,9 офіс 6393,11 2 ро и 11 міс

/---/
Частина приміщення техповерх АЛК для розміщення обладнання
оператора теле ом ацій, я і надають посл и мобільно о зв'яз

10301 7,5 Мобільний зв'язо 6439,73 2 ро и 11 міс

/---/ частина дах 10301
Встановлення

4 антен
69 111,75 2 ро и 11 міс

2 /---/
Частина приміщення техповерх 16-поверхово о ЛК для розміщення

обладнання стаціонарної станції радіо онтролю та
10302 4,0 інше 6983,00 2 ро и 11 міс

3 /---/ частина дах 10302
Встановлення

1 антени
93323,00 2 ро и і 11 міс

4 /---/
Частина приміщення техповерх АЛК для розміщення обладнання
оператора теле ом ацій, я і надають посл и з мобільно о зв'яз

10302 6,0 Мобільний ззязо 8250,00 2 ро и і 11 міс

5 /---/ частина дах 10302
Встановлення

1 антени
164 200,00 2 ро и 11 міс

Ювілей Павла Тичини
відзначили книгою
З нагоди 120�річчя у Києві презентували збірку найкращих віршів
видатного поета
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

27 січня в Літерат рно-
меморіальном м зеї-
вартирі Павла Тичини
пройшов вечір пам’яті з
віршами, м зи ою та спо-
адами про визначн
творч особистість. Го-
ловною подією стала пре-
зентація ни и “Павло Ти-
чина. Вибрані твори”, я
іль а ро ів от вали відо-
мі літерат рознавці та
др зі поета.

Перший том “Павло Тичина.

Вибрані твори” вийшов у видав�

ництві “Українська енциклопедія”

за державною програмою “Україн�

ська книга”. Редакційна колегія у

складі Івана Драча, Миколи Жу�

линського, Романа Лубківського,

Юрія Мушкетика, Бориса Олій�

ника, Дмитра Павличка, Володи�

мира Панченка відібрала та подала

до збірника найкращі твори Павла

Тичини, написані ним впродовж

усього творчого періоду. Упоряд�

никами збірки виступили науковці

Інституту літератури ім. Т. Г. Шев�

ченка та музею�квартири П. Г. Ти�

чини. Книга вийшла в серії “Біб�

ліотека УЛЕ: вершини письмен�

ства”, яка має на меті відобразити

весь шлях української літератури.

Базовим виданням стало зібрання

творів Тичини у 12 томах та

15 книгах, що видавалося “Науко�

вою думкою” у 1983�1990 рр. “Ми

зібрали максимальну кількість

славних творів, що показують ге�

ніальність Павла Тичини, який був

поетом європейського та світового

класу,— впевнений директор ви�

давництва “Українська енцикло�

педія” Михайло Зяблюк.— В ос�

новному це вірші та поеми першої

третини 20 століття, зокрема “Со�

нячні кларнети”, “Плуг”, поема

“Сковорода”. В другому томі ми

плануємо видати найкращі пере�

клади Павла Тичини та його лібре�

то до музичних творів”. Збірник

“Павло Тичина. Вибрані твори”

розповсюдять по бібліотеках Укра�

їни. Ілюстрації до цього видання

підготував лауреат Національної

премії ім. Т. Г. Шевченка художник

Микола Стратілат, земляк Павла

Тичини. Одночасно з презента�

цією книги відвідувачам була

представлена і виставка 11 гравюр

Миколи Стратілата, які увійшли

до збірника.

На вечері друзі, літературо�

знавці та письменники ділилися

своїми спогадами про Павла Ти�

чину. Іван Драч розповів, як по�

знайомився з поетом. Як голова

літературної студії, будучи ще

студентом, за рекомендацією

професора Олександра Білецько�

го прийшов в гості до Павла Ти�

чини. І тоді його вразила природ�

на делікатність поета. “Павло

Тичина продовжується в кожно�

му з нас”,— впевнений Іван

Драч. “Усі шістдесятники вирос�

тали з Тичини, його слухали і

знали”,— вважає Дмитро Пав�

личко. На презентацію приїхав і

професор філології з Білорусі

Михась Тичина, який має з відо�

мим поетом спільне прізвище.

“Павло Тичина був цікавий тим,

що у його душі було те, чого зараз

багатьом бракує, а саме — при�

родна шляхетність”,— перекона�

ний Михась Тичина. На Батьків�

щині він видав книгу “Вялікія і

малыя Тычыны. Легенды и рэль�

насць” та дослідив генеалогію бі�

лоруських Тичин на 11 поколінь,

аж до 1424 року. Як повідомила

директор музею Тетяна Соснов�

ська, зараз Стас Комарницький

робить переклад Тичини євро�

пейськими мовами, тож з поетом

зможуть познайомитися за кор�

доном. А ще, традиційно у день

народження Павла Тичини, в му�

зеї оголосили лауреата його імен�

ної премії. Ним став закарпат�

ський письменник Мирослав

Козарчук
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ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва та

віднесені до сфери правління Солом'янсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№
з/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Місцезнаходження Хара теристи а
За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання приміщення Ма симально можливий
стро оренди

1

КП "Дире ція з
правління та

обсл ов вання
житлово о фонд "
(03186, м. Київ,

в л. Соціалістична, 6,
тел. 249-46-96, фа с

249-48-18)

в л. Авіа онстр тора Антонова, 2/32, . 5 підвал 115,6 Офіс 2 ро и 364 дні
2 в л. Авіа онстр тора Антонова, 15-А підвал 290,7 Ма азин непродовольчих товарів 2 ро и 364 дні
3 в л. Виборзь а, 81/83 цо оль 65,9 Офіс 2 ро и 364 дні
4 просп. Відрадний, 14/45 підвал 354,8 С лад 2 ро и 364 дні
5 просп. Відрадний, 16/50 підвал 42,0 С лад 2 ро и 364 дні
6 просп. Відрадний, 28 підвал 545,9 С лад 2 ро и 364 дні
7 просп. Відрадний,71/2 підвал 88,0 С лад 2 ро и 364 дні
8 в л. Волинсь а, 4-А 1 поверх 28,4 Громадсь а приймальня народно о деп тата 2 ро и 364 дні

9 в л. Героїв Севастополя, 13 1 поверх 40,2 Ма азин продовольчих товарів без реалізації товарів
піда цизної р пи 2 ро и 364 дні

10 в л. Героїв Севастополя, 31 підвал 30,0 Пер арня 2 ро и 364 дні
11 в л. Донець а, 22 підвал 58,2 Пер арня 2 ро и 364 дні
12 в л. Донець а, 57-А н/підвал 25,7 Офіс 2 ро и 364 дні
13 в л. Донця, 25/89 підвал 170,0 Надання поб тових посл 1 ро и 364 дні
14 в л. Єревансь а, 10 підвал 110,6 Офіс 2 ро и 364 дні
15 в л. Єревансь а, 27/1 підвал 86,9 Надання поб тових посл (ремонт вз ття) 2 ро и 364 дні
16 в л. Керченсь а, 1/20 підвал 104,9 Офіс 2 ро и 364 дні
17 в л. Керченсь а, 1/20 підвал 31,8 Майстерня х дожни а 2 ро и 364 дні
18 в л. Керченсь а, 5 підвал 115,0 Офіс 2 ро и 364 дні
19 в л. Кривоноса, 21 підвал 169,2 Офіс 2 ро и 364 дні
20 б льв. І.Лепсе, 17 підвал 29,0 Пер арня 2 ро и 364 дні
21 б льв. І.Лепсе, 34-Б підвал 124,4 Надання поб тових посл 2 ро и 364 дні
22 б льв. І.Лепсе, 34-Б підвал 74,2 Надання поб товим посл 2 ро и 364 дні
23 б льв. І.Лепсе, 34-Б підвал 255,7 Надання поб тових посл 2 ро и 364 дніі
24 б льв. І.Лепсе, 40-Б підвал 55,4 Надання поб тових посл 2 ро и 364 дні
25 б льв. І.Лепсе, 47/15 підвал 103,3 Майстерня з ремонт ювелірних виробів 2 ро и 364 дні
26 б льв. І.Лепсе, 57/38 підвал 108,4 С лад 2 ро и 364 дні
27 в л. Іс рівсь а/Міц евича, 7/10 підвал 106,4 С лад 2 ро и 364 дні
28 в л. Іс рівсь а, 5 підвал 189,4 С лад 2 ро и 364 дні
29 в л. Іс рівсь а, 5 підвал 110,6 С лад 2 ро и 364 дні
30 в л. Mартиросяна, 10/22 підвал 81,8 Пер арня 2 ро и 364 дні

31 в л. Mартиросяна, 16/14 1 поверх 40,9 Ма азин продовольчих товарів без реалізації товарів
піда цизної р пи 2 ро и 364 дні

32 в л. Mартиросяна, 20 підпал 288,5 Комп'ютерний л б 2 ро и 364 дні
33 в л. Mартиросяна, 20 підвал 179,1 Центр по наданню інформаційних посл 2 ро и 364 дні
34 в л. Mартиросяна, 22 підвал 85,7 Офіс 2 ро и 364 дні
35 в л. Mартиросяна, 6 підвал 73,0 С лад 2 ро и 364 дні
36 в л. Машиноб дівна, 32/22 підвал 180,8 Надання поб тових посл 2 ро и 364 дні
37 в л. Металістів, 12 підвал 36,4 Надання поб тових посл (ремонт вз ття) 2 ро и 364 дні

38 в л. Монтажни ів, 101/2 1 поверх 47,3 Ма азин продовольчих товарів з реалізацією товарів
піда цизної р пи 2 ро и 364 дні

39 в л. Монтажни ів, 53 підвал 211,0 С лад 2 ро и 364 дні
40 в л. Новопольова, 97-А І поверх 194,1 Ательє індивід ально о пошиття одя 2 ро и 364 дні
41 в л. Народно о Ополчення, 2 підвал 226,2 Ма азин непродовольчих товарів 2 ро и 364 дні

42 в л. Народно о Ополчення, 2 1 поверх - 8,1 в.м
підвал - 105,3 в.м 113,4 Офіс 2 ро и 364 дні

43 в л. Нов ородсь а, 6 підвал 168,8 С лад 2 ро и 364 дні
44 в л. Оча івсь а, 3/8 1 поверх 102,3 Офіс 2 ро и 364 дні
45 в л. Петровсь о о, 6 підвал 123,1 С лад 2 ро и 364 дні
46 просп. Перемо и, 45 підвал 186,7 С лад 2 ро и 364 дні
47 просп. Повітрофлотсь ий, 14/17 підвал 140,1 С лад 2 ро и 364 дні
48 просп. Повітрофлотсь ий, 18/2 підвал 39,1 Офіс 2 ро и 364 дні
49 просп. Повітрофлотсь ий, 25 підвал 102,7 С лад 2 ро и 364 дні
50 просп. Повітрофлотсь ий, 33/2 підвал 31,5 Творча майстерня 2 ро и 364 дні

51 в л. Стадіонна, 21/1 цо оль 72,2 Ма азин з реалізації товарів дитячо о асортимент 2 ро и 364 дні

52 в л. Умансь а, 23/9 н/підвал 64,4 С лад 2 ро и 364 дні
53 в л. Умансь а, 31, . 2 н/підвал 122,3 Офіс 2 ро и 364 дні
54 в л. Умансь а, 31, . 2 н/підаал 141,2 Офіс 2 ро и 364 дні
55 в л. Умансь а, 47 підвал 211,9 С лад 2 ро и 364 дні
56 в л. Умансь а, 47 підвал 77,5 Офіс 2 ро и 364 дні
57 в л. Уриць о о, 40 підвал 162,0 С лад 2 ро и 364 дні
58 в л. Уриць о о, 43 н/підвал 70,9 Офіс 2 ро и 364 дні
59 просп. Червонозоряний, 5 підвал 103,7 Надання поб тових посл 2 ро и 364 дні
60 б льв. Чо олівсь ий, 6 підвал 152,6 С лад 2 ро и 364 дні
61 в л. Ч ма а, 5 підвал 88,3 Офіс 2 ро и 364 дні
62 в л. Шепелева, 6 1 поверх 19,6 Аптечний іос 2 ро и 364 дні
63 в л. Шепелева, 6 підвал 96,0 Офіс 2 ро и 364 дні
64

Управління освіти
Солом'яньс ої районної
в місті Києві державної

адміністрації
(03087, м. Київ,

в л. Пітерсь а, 12,
тел. 242-21-71,
фа с 242-21-71)

пров. Платонівсь ий, 3 2 поверх 151,8 Заняття зі спортивно-бальних танців (по одинно) 12 місяців

65 в л. Героїв Севастополя, 9-А 1 поверх (спортивний
зал) 369,6 Діяльність ал зі освіти (по одинно) 12 місяців

66 в л. Оле сіївсь а, 9 1 поверх 7,53 Діяльність ал зі освіти (по одинно) 12 місяців
67 в л. Златопільсь а, 3-А 1 поверх 7,53 Діяльність ал зі освіти (по одинно) 12 місяців
68 в л. Героїв Севастополя, 35 1 поверх 38,2 Б фет без реалізації товарів піда цизної р пи 2 ро и 364 дні

69 в л. Героїв Севастополя, 9-А
3 поверх - 61,0 в.м

4 поверх - 59,6 в.м
120,6

Діяльність ал зі освіти (по одинно)

фіз льт рно-оздоровчі посл и (по одинно)
12 місяців

70 в л. Виборзь а, 51/53 1 поверх 12,0 Діяльність ал зі освіти (по одинно) 12 місяців

71 в л. Ушинсь о о, 32
1 поверх приміщення
їдальні ( арячий цех,
роздя альня, ладова)

43,0 Харч вання чнів освітньо о за лад (по одинно) 12 місяців

72 в л. Донець а, 25 2 поверх приміщення
їдальні ( арячий цех) 60,0 Харч вання чнів освітньо о за лад (по одинно) 12 місяціе

73 в л. І. Климен а, 17 1 поверх приміщення
харчобло 129,7 Харч вання чнів освітньо о за лад (по одинно) 12 місяців

74 в л. І. П люя, 3-Б 1 поверх приміщення
їдальні ( арячий цех) 55,0 Харч вання чнів освітньо о за лад (по одинно) 12 місяців

75 просп. Червонозоряний, 6 1 поверх приміщення
харчобло 87,5 Харч вання чнів освітньо о за лад (по одинно) 12 місяців

76 просп. Повітрофлотсь ий, 22 1 поверх приміщення
їдальні 42,0 Харч вання чнів освітньо о за лад (по одинно) 12 місяців

Усі прис тні на ювілеї поета в Літерат рно-меморіальном м зеї- вартирі Павла
Тичини змо ли побачити новий йо о збірни "Павло Тичина. Вибрані твори"

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: проси. Повітрофлотсь ий, 41, Солом'янсь а
районна в місті Києві державна адміністрація.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 41, Солом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація, відділ з
питань майна ом нальної власності, імн. №№352, 359, телефони для довідо : 207-09-31, 207-09-32, 207-09-34.

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 2012 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

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