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Випуск №14 (1033)

СЕРЕДА,
15 лютого
2012 року

Про внесення змін до рішення Київради від 29.12.11 № 1100/7336 
“Про бюджет міста Києва на 2012 рік”

Рішення Київської міської ради № 5/7342 від 26 січня 2012 року
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.01.12 № 87 “Про схвалення проекту рішення Київської міської ради “Про
внесення змін до рішення Київради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бю�
джет міста Києва на 2012 рік” такі зміни:

1.1. У пункті 1:
1.1.1. У підпункті 1.1 цифри “16 442 581,78”, “2 576 717,6” замінити

цифрами “16 331 604,88”, “2 465 240,7” відповідно.
1.1.2. Виключити підпункт 1.1.9.
У зв’язку з цим підпункти 1.1.10�1.1.16 вважати підпунктами 1.1.9�

1.1.15 відповідно.
1.1.3. У підпункті 1.2 цифри “14 141 335,38”, “2 301 246,4”, 

“1 488 840,0” замінити цифрами “14 029 858,48”, “2 301 746,4”,
“1 489 340,0” відповідно.

1.2. У пункті 2 цифри “16 442 581,78”, “13 527 645,8”, “2 405 794,8” за�

мінити цифрами “16 331 604,88”, “13 416 168,9”, “2 406 294,8” відповід�
но.

1.3. У пункті 10 цифри “6 054 145,9” замінити цифрами “6 054 645,9”.
2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 3.1, 8 до рішення Київра�

ди від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”.
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити

це рішення у газеті “Хрещатик” у десятиденний термін з дня прийняття.
5. 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 внесення змін та доповнень до рішень Київської міської ради 
від 16.10.08 № 498/498 та від 28.12.10 № 508/5320

Рішення Київської міської ради № 15/7352 від 26 січня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, з метою за�

хисту прав громадян, постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних компаній “Еліта�Центр”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 16.10.08 № 498/498 “Про розв’язання проблем потерпілих громадян від діяльності групи інвестиційно�бу�
дівельних компаній “Еліта�Центр” такі зміни та доповнення:

1.1. Пункт 4 після слова “рік” доповнити словами “та наступні роки”.
1.2. У Порядку відшкодування відповідно до законодавства вартості інвестицій, внесених постраждалими громадянами для будівництва житла групою бу�

дівельних компаній “Еліта�Центр”:
1.2.1. Пункт 3.3 розділу 3 викласти в такій редакції:
“3.3. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) може брати на себе зобов’язання щодо поновлення права потер�

пілих на отримання житла, однак не більше однієї квартири на одного потерпілого незалежно від кількості інвестованих ним квартир та не більше однієї квар�
тири на одну сім’ю.

За умови отримання квартир близькими родичами склад сім’ї визначається в порядку та на умовах, визначених законодавством.”.
1.2.2. Пункт 3.4 розділу 3 виключити.
1.2.3. Пункт 4.1 розділу 4 викласти у такій редакції:
“4.1. Попередні договори з потерпілими про переуступку права вимоги та поновлення порушених прав на отримання житла укладаються добровільно за

взаємною згодою сторін в порядку та на умовах, визначених законодавством.
Попередні договори укладаються з громадянами, які інвестували будівництво житлових приміщень та визнані потерпілими Головним слідчим управлінням

МВС України або в судовому порядку.
Попередні договори не укладаються:
— з громадянами, які інвестували будівництво паркінгів або нежитлових приміщень;
— з громадянами, які набули право вимоги в результаті переуступки їм потерпілими від діяльності групи інвестиційно�будівельних компаній “Еліта�Центр”,

однак не визнані слідчими органами чи судом потерпілими в установленому порядку;
— з юридичними особами, які інвестували житлові приміщення, нежитлові приміщення або паркінги.
Для укладення договорів громадяни повинні надати документи, які підтверджують їх право на отримання житла. При відсутності квитанцій про сплату, або

невідповідності номера (номерів) договору (договорів) зазначеним у них номеру (номерам) генеральних договорів про спільне будівництво житла, укладених
з будівельними компаніями, які входили до групи компаній “Еліта�Центр”, підтверджуючим документом вважати рішення суду або довідку слідчого, на підста�
ві яких визнано потерпілим у справі.". 

1.2.4. Доповнити пункт 4.3 розділу 4 новими абзацами такого змісту: “Рекомендувати зборам потерпілих по кожній ділянці забудови формувати чергу укла�
дання попередніх договорів про переуступку права вимоги відповідно до дати підписання договору з групою будівельних компаній “Еліта�Центр” незалежно
від відсотка сплати вартості квартири, надаючи перевагу:

— громадянам, які проживають у м. Києві та перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов або мають правові підстави для зарахування
на такий облік;

— громадянам, які втратили власне житло та не мають іншого постійного місця проживання;
— громадянам, які в установленому порядку визнані інвалідами, або сім’ям інвалідів”.
1.2.5. Пункт 4.4 розділу 4 викласти у такій редакції:
“4.4. Спори, пов’язані з черговістю укладання попередніх договорів, розглядаються відповідно до законодавства.”.
2. Внести до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 28.12.10 № 508/5320 “Про деякі питання надання житла у власність потерпілим громадянам

від діяльності групи будівельних компаній “Еліта�центр” зміни та доповнення, а саме:
2.1. Позиції 52, 72, 94 додатка 1 викласти у такій редакції:

2.2. Доповнити додаток 1 позиціями 128�133 такого змісту:

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) включити до складу комісії виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) з вирішення проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльно�
сті групи інвестиційно�будівельних компаній “Еліта�Центр”, представників депутатських фракцій Київської міської ради (за згодою).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова Л. Черновецький

52. Цибенко Людмила
Іванівна

06.10.2010 №52 Вулиця Лайоша Гавро, 1 123 3 117,33

72. Тимошин Ігор
Георгійович

Вулиця Лайоша Гавро, 1 113 1 52,00

94. Мельничук Ігор
Юліанович

06.10.2010 №94 Проспект Маяковського, 1%3 160 3 97,98

128. Остапенко Наталія
Григорівна

14.10.2010 №127 Проспект
Маяковського, 1%3

39 2 70,23

129. Матосова Наталія
Олександрівна

26.08.2011 № 129 Вул. Лайоша
Гавро, 1

125 1 52,40

130. Сич Євгеній
Олександрович

26.08.2011 № 130 Вул. Лайоша
Гавро, 1

87 1 52,60

131. Кривомаз Людмила
Миколаївна

26.08.2011 № 131 Проспект
Маяковського, 1%3

17 1 43,20

132. Радченко Людмила
Казимирівна 

Радченко Віталій
Олександрович

26.08.2011 №132 Проспект
Маяковського, 1%3

56 3 97,80

133. Ясиновий Олександр
Борисович

26.08.2011 №133 Проспект
Маяковського, 1%3

105 3 98,50

Про реорганізацію спортивно�оздоровчого закладу 
“Спортивний комплекс управління по фізичній культурі і спорту” 

в комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) “Спортивний комплекс”

Рішення Київської міської ради № 1011/7247 від 29 грудня 2011 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 57, 78, 135 Господарського кодексу України, рі�

шення Київської міської ради від 27.05.10 № 805/4243 “Про оптимізацію структури виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації)”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 20.09.10 № 744 “Про організаційно�правові заходи, пов’язані з реорганізацією Головного управління по фізичній культу�
рі та спорту та Головного управління у справах сім’ї та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)” та з метою приведення умов діяльності спортивних закладів міста у відповідність до чинного законодавства
України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 29 грудня 2011 року № 1011/7247

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство “Спортивний комплекс” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Під�

приємство) створене шляхом перетворення спортивно�оздоровчого закладу “Спортивний комплекс управління по фізичній культурі і спорту” згідно з рішен�
ням Київської міської ради від ____________ № _____________ та знаходиться в сфері управління Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Головне управління).

Комунальне підприємство “Спортивний комплекс” є правонаступником спортивно�оздоровчого закладу “Спортивний комплекс управління по фізичній
культурі і спорту”.

1.2. Підприємство є самостійним суб’єктом господарювання в галузі “Фізична культура і спорт”, проектування, будівництва, реконструкції та утримання
спортивних споруд, надання послуг населенню фізкультурно�оздоровчої та спортивної направленості для задоволення суспільних інтересів шляхом здійснен�
ня виробничої діяльності та розвитку інфраструктури.

1.3. Підприємство є унітарним комунальним підприємством, заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Києва. Засновником Під�
приємства є Київська міська рада.

1.4. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядження�
ми Президента України, постановами, розпорядженнями, декретами Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київ�
ського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Головного управ�
ління, іншими нормативними актами та цим статутом.

1.5. Підприємство є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має відокремлене майно, цивільні права та обов’язки, самостійний баланс, роз�
рахунковий та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом та спеціальну печатку “Для митних декларацій”, штампи, блан�
ки встановленого зразка, власну атрибутику та інші реквізити.

Підприємство може мати товарний знак, зареєстрований відповідно до чинного законодавства України.
1.6. Підприємство, як правоздатна юридична особа, має право у встановленому порядку укладати угоди, договори, зовнішньоекономічні контракти, здій�

снювати та реалізовувати інвестиційні проекти, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем, третьою особою та відповідачем у суді.
1.7. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено

стягнення. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави та власника або його уповноваженого органу. Держава, власник та його органи не відпо�
відають за зобов’язаннями Підприємства.

Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів місцевого самоврядування чи виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), підлягають відшкодуванню добровільно або за рішенням суду.

1.8. Повне найменування Підприємства: Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
“Спортивний комплекс”, скорочена назва: КП “Спорткомплекс”.

1.9. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12.
СТАТТЯ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Основною метою діяльності Підприємства є:
— створення умов для організації та проведення спортивно�масових, оздоровчих та інших соціально�масових заходів щодо реалізації державних та місь�

ких програм;
— сприяння розвитку видів спорту в дитячо�юнацьких спортивних школах міста шляхом надання спортивних об’єктів та послуг для проведення навчаль�

но�тренувального процесу та спортивних змагань;
— будівництво нових спортивних об’єктів та реконструкції діючих;
— забезпечення та реалізація, разом з іншими учасниками, інвестиційних проектів у галузі “Фізична культура і спорт”;
— забезпечення мобілізаційної готовності Підприємства.
2.2. Предметом діяльності Підприємства є:
— реалізація державної політики щодо підвищення значення фізичної культури і спорту у всебічному та гармонійному розвитку суспільства та особистості,

формування здорового способу життя та участь в реалізації місцевих, галузевих програм розвитку фізкультури і спорту в Україні;
— організація і проведення спортивних та фізкультурно�масових заходів для населення та спортсменів;
— створення та організація роботи секцій та груп спортивної, фізкультурно�оздоровчої та лікувально�профілактичної спрямованості для населення з вико�

ристанням сучасних методик і технологій на госпрозрахунковій основі;
— обслуговування дитячо�юнацьких спортивних шкіл та навчально�тренувальних закладів, спрямованих на підвищення рівня майстерності спортсменів та

аматорів;
— проектування, будівництво, ремонт, реконструкція, утримання та експлуатація об’єктів фізкультурно�спортивного, виробничого, житлового та іншого

призначення, а також виконання функцій замовника та генерального підрядника;
— виставочна діяльність, організація та проведення ярмарків, аукціонів, виставок, презентацій, круглих столів з питань розвитку галузі “Фізична культура і

спорт”;
— організація дозвілля та відпочинку населення, в тому числі експлуатація тенісних кортів, ігрових майданчиків, саун, спортивно�оздоровчих, масажних ка�

бінетів;
— виготовлення нестандартного спортивного обладнання, інвентарю, столярної та меблевої продукції та виробів для проведення спортивних заходів;
— створення центрів прокату спортивного обладнання, інвентарю та техніки, автостоянок, сервісний ремонт та обслуговування спортивної техніки та ав�

томобілів;
— надання транспортно�експедиційних послуг та послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, у тому числі і міжнародних пе�

ревезень;
— надання послуг готельного, побутового, соціально�культурного характеру та оренди приміщення;
— надання маркетингових, дилерських та дистриб’юторських послуг українським та іноземним замовникам, організація та проведення конкурсних торгів;
— організація, відкриття та експлуатація буфетів, кафе, міні�їдалень для спортсменів та відвідувачів спортивних закладів;
— торговельна діяльність у сфері роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
— надання послуг спортсменам та населенню шляхом відкриття перукарень, ательє по пошиттю та ремонту спортивного спецодягу та взуття;
— виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та супутніх виробів;
— здійснення проектувальних, будівельно�ремонтних та монтажних робіт;
— надання послуг з розробки технічної документації до програмного забезпечення; розробка комп’ютерного програмного забезпечення;
— благодійна та спонсорська діяльність в галузі фізкультури і спорту, участь в українських та закордонних фондах, спілках, асоціаціях, фізкультурних осе�

редках у порядку, передбаченому законодавством;
— створення тимчасових творчих колективів, бригад, гуртів з напрямків діяльності Підприємства на підставі окремо укладених підрядних договорів;
— інші види діяльності на умовах, передбачених законодавством.
Види господарської діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, здійснюються Підприємством після отримання у відпо�

відному порядку необхідних ліцензій (дозволів).
СТАТТЯ 3. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Майно. Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні і нематеріальні активи, вартість яких відображається у са�
мостійному балансі Підприємства.

3.2. Майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплено за Підприємством на праві господарського
відання.

3.3. Підприємство володіє, користується та розпоряджається майном, закріпленим за ним засновником, з обмеженням правомочності розпоряджання що�
до окремих видів майна за згодою засновника у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.4. Статутний капітал Підприємства в грошовому еквіваленті становить 250000 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень.
Статутний капітал Підприємства може поповнюватись за рахунок інших додаткових внесків та вкладів.
3.5. Збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Підприємства проводиться за рішенням засновника.
3.6. Джерелами формування майна Підприємства є:
— грошові та матеріальні внески засновника;
— доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів господарської діяльності;
— кредити банків та інших кредиторів; доходи від цінних паперів;
— кошти бюджету міста Києва;
— безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
— майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законом порядку;
— інші джерела, передбачені законодавством.
3.7. Підприємство має право з дозволу засновника здавати в оренду, передавати в заставу, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам

безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріаль�
ні цінності, а також списувати їх з балансу в установленому порядку.

СТАТТЯ 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Підприємство має право:
4.1.1. Самостійно планувати свою діяльність в установленому порядку і визначати основні напрямки свого розвитку, виходячи з попиту на вироблену про�

дукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, підвищення доходів.
4.1.2. Виконувати роботи, надавати послуги, реалізовувати свою продукцію за регульованими цінами і тарифами, що встановлюються законодавством або

на договірній основі, виходячи з умов економічної доцільності.
Якщо регульовані засновником ціни і тарифи не забезпечують нормального функціонування і розвиток Підприємства, засновник компенсує втрати Підпри�

ємства.
4.1.3. Створювати філіали, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття рахунків в установах банків і затверджувати по�

ложення про них.
4.1.4. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством для підприємств.
4.2. Підприємство зобов’язане:
4.2.1. Здійснювати свою діяльність відповідно до цього статуту.
4.2.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань до державного бюджету та бюджету міста Києва в порядку, передбаченому законо�

давством.
4.2.3. Своєчасно освоювати нові об’єкти, виробничі потужності, введення в дію придбаного обладнання та забезпечувати цільове використання закріпле�

ного за Підприємством майна та виділених коштів.
4.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страху�

вання, правил і норм з охорони праці.
4.2.5. Здійснювати заходи з метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників, забезпечення економного і раціонального використання фонду

оплати праці, своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства.
4.2.6. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів

та забезпечення екологічної безпеки.
СТАТТЯ 5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

5.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна та участі в управлінні
трудового колективу.

5.2. Підприємство очолює директор (далі — керівник), який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Київського міського голо�
ви за поданням відповідного заступника голови Київської міської державної адміністрації та приймається на роботу на підставі контракту.

5.3. Керівник Підприємства відповідно до компетенції:

1. Реорганізувати спортивно�оздоровчий заклад “Спортивний комплекс управління по фізичній культурі і спорту” шляхом перетворення в ко�
мунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Спортивний комплекс” та підпо�
рядкувати його Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

2. Встановити мінімальний розмір статутного капіталу комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) “Спортивний комплекс” 250000 (двісті п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
3.1. Розробити та затвердити статут комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) “Спортивний комплекс”.
3.2. Привести власні розпорядження у відповідність до цього рішення.
3.3. Здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.
4. Це рішення оприлюднити у газеті Київської міської ради “Хрещатик”.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань сім’ї, молоді та спорту.

Київський міський голова Л. Черновецький

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) “СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС”
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Про тимчасове обмеження руху транспорту на з’їзді 

з залізнично�автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві
Розпорядження № 221 від 10 лютого 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, враховуючи розпорядження Кабі�
нету Міністрів України від 10.12.2003 № 755�р “Про будівництво залізнично�автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в
м. Києві на залізничній дільниці Київ�Московський — Дарниця”, від 13.07.2004 № 490�р “Про початок будівництва об’єктів Мінтран�
су в м. Києві”, звернення замовника будівництва залізнично�автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві, Дер�
жавне територіально�галузеве об’єднання “Південно�Західна залізниця”, від 23.01.2012 № Н�3/56 та звернення відокремленого
підрозділу Дирекції з будівництва залізнично�автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві від 27.01.2012 № ДН�
6�5/132, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити замовникові будівництва, Державному територіально�галу�
зевому об’єднанню “Південно�Західна залізниця”, частково обмежити рух
транспорту на з’їзді з залізнично�автомобільного мостового переходу через
р. Дніпро в м. Києві у напрямку руху до Південного мостового переходу з
10.02.2012 до 15.05.2012.

2. Державному територіально�галузевому об’єднанню “Південно�Західна
залізниця” розробити та погодити з управлінням Державної автомобільної ін�
спекції ГУ МВС України в м. Києві тимчасову схему організації дорожнього ру�
ху на період виконання робіт.

3. Комунальному підприємству “Київдорсервіс” за замовленням Держав�
ного територіально�галузевого об’єднання “Південно�Західна залізниця”

встановити технічні засоби регулювання дорожнього руху відповідно до роз�
робленої схеми.

4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051
(із змінами та доповненнями).

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масо�
вої інформації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників го�
лови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про тимчасове закриття руху в обох напрямках усіх видів транспорту 
по Набережному шосе на ділянці від мосту Метро 

до примикання Дніпровського узвозу
Розпорядження № 226 від 10 лютого 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” частини 1 статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 6 та стат�
ті 26 Закону України “Про дорожній рух”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 01.04.2011 № 453 “Про реконструкцію транспортної розв’язки на примиканні Дніпровського узвозу до Набе�
режного шосе у Печерському районі”, з метою виконання робіт з монтажу прогонової будови через Набережне шосе, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити комунальному підприємству “Дирекція будівництва шля�
хово�транспортних споруд м. Києва” комунальної корпорації “Київавто�
дор” як замовнику реконструкції транспортної розв’язки на примиканні
Дніпровського узвозу до Набережного шосе:

1.1. Тимчасово закрити рух в обох напрямках усіх видів транспорту по
Набережному шосе на ділянці від мосту Метро до примикання Дніпров�
ського узвозу з 23 год. до 06 год. з 10 по 18 лютого 2012 року, згідно зі
схемою організації дорожнього руху на період виконання робіт.

1.2. Тимчасово частково обмежити рух усіх видів транспорту по Набе�
режному шосе на ділянці від мосту Метро до примикання Дніпровського
узвозу на період з 12.02.2012 та до 12.03.2012, на час виконання буді�
вельно�монтажних робіт.

2. Схему організації дорожнього руху на період виконання робіт пого�
дити з Управлінням Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві у вста�
новленому порядку.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про тимчасове закриття руху в обох напрямках усіх видів транспорту 
по Наддніпрянському шосе на ділянці від Дарницького мосту 

до мосту ім. Є. Патона
Розпорядження № 227 від 10 лютого 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” частини 1 статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 6 та стат�
ті 26 Закону України “Про дорожній рух”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 17.03.2011 № 374 “Про реконструкцію транспортної розв’язки на перетині бульвару Дружби Народів та Над�
дніпрянського шосе у Печерському районі”, з метою виконання робіт з монтажу прогонової будови через Наддніпрянське шосе, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити комунальному підприємству “Дирекція будівництва шля�
хово�транспортних споруд м. Києва” комунальної корпорації “Київавто�
дор” як замовнику з реконструкції транспортної розв’язки на перетині
бульвару Дружби Народів та Наддніпрянського шосе у Печерському райо�
ні:

1.1. Тимчасово закрити рух в обох напрямках усіх видів транспорту по
Наддніпрянському шосе на ділянці від Дарницького мосту до мосту і
м. Є. Патона з 23 год. до 05 год. з 10 по 17 лютого 2012 року включно,
згідно зі схемою організації дорожнього руху на період виконання робіт.

2. Схему організації дорожнього руху на період виконання робіт пого�

дити з Управлінням Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві у вста�
новленому порядку.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

5.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені цим статутом до компетенції інших органів управління Підприємством.
5.3.2. Несе персональну відповідальність перед засновником (власником) та уповноваженим ним органом за стан та діяльність Підприємства.
5.3.3. За погодженням з Головним управлінням затверджує структуру, чисельність працівників і штатний розпис Підприємства, положення про його філії,

структурні підрозділи, відділи тощо.
5.3.4. Призначає на посади і звільняє з посад керівників та спеціалістів структурних. підрозділів, а заступників керівника — за погодженням з відповідним

заступником голови Київської міської державної адміністрації.
5.3.5. Керує роботою Підприємства у відповідності до цього статуту.
5.3.6. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органі�

заціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами.
5.3.7. Розпоряджається майном та коштами підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.
5.3.8. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та перевіряє їх виконання.
5.3.9. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків.
5.4. Повноваження трудового колективу:
5.5.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які беруть участь в його господарській діяльності на основі трудового договору, а також

інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.
5.5.2. Рішення з соціально�економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, розробляються і приймаються керівником за участю трудового ко�

лективу, через уповноважені ним органи.
5.5.3. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборчим органом, якщо за його обрання

проголосувало не менше 2/3 членів трудового колективу. Загальні збори правомочні в прийнятті рішення за умови присутності на зборах більше половини
членів трудового колективу.

5.5.4. Право укладання колективного договору від імені засновника надається керівнику, а від імені трудового колективу — уповноваженому ним органу.
Колективним договором регулюються виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацію Підприємства, питання охорони пра�

ці, соціального розвитку.
5.5.5. Трудовий колектив Підприємства безпосередньо або через уповноважений ним орган:
— розглядає і затверджує проект колективного договору Підприємства;
— бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці, заохочує винахідницьку діяльність, порушує клопотання про представ�

лення працівників до державних та інших нагород;
— разом з власником вирішує питання щодо розвитку Підприємства та його прибутковості.
5.6. До виключної компетенції засновника (власника) Підприємства відноситься:
5.6.1. Затвердження статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень, прийняття рішення про припинення діяльності. Зміна розміру статутного

фонду Підприємства.
5.6.2. Надання згоди на вступ Підприємства як засновника (учасника) до інших господарських об’єднань, асоціацій та товариств.
5.6.3. Призначення ревізійної комісії.
Ревізійна комісія проводить перевірку щороку, або в разі виробничої необхідності, та надає результати перевірок засновнику (власнику) або уповноваже�

ному ним органу.
СТАТТЯ 6. ФІНАНСОВО�ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток, спрямований на досягнення
економічних, соціальних та інших результатів.

Використання прибутку здійснюється Підприємством виключно в порядку, визначеному Київської міською радою.
6.2. Планування фінансово�господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконав�

чим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Головним управлінням ко�
мунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.3. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового плану в порядку, що визначається Головним управлінням комунальної власності м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.4. Підприємство подає фінансову звітність про свою фінансово�господарську діяльність Головному управлінню комунальної власності міста Києва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також державним статистичним та контрольним органам у формі та стро�
ки, встановлені законодавством.

6.5. Підприємство встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів своїх працівників згідно із законодавством.
6.6. Підприємство самостійно та за рахунок коштів, передбачених міськими програмами, здійснює матеріально�технічне забезпечення своєї діяльності.
6.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу

та їх сімей, вирішуються керівником за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.
6.8. Підприємство в установленому порядку здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності, складає статистич�

ну звітність.
6.9. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансово�господарської діяльності здійснюються засновником та відповідними органами в пе�

редбаченому законодавством порядку.
СТАТТЯ 7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Підприємство користуєть�
ся у повному обсязі правами юридичної особи згідно із законодавством України, міжнародними угодами та цим статутом. 

7.2. Підприємство самостійно веде експортно�імпортні операції або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним організаціям на договірній
основі.

7.3. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, зараховується на валютні рахунки Підприємства і викорис�
товується ним самостійно в порядку, передбаченому законодавством України.

СТАТТЯ 8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації, яка проводиться з

дотриманням вимог антимонопольного законодавства, за рішенням власника або уповноваженого ним органу, а у випадках, передбачених законодавством,
за рішенням суду.

8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником або уповноваженим ним органом. Порядок і строки прове�
дення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів визначаються власником або уповноваженим ним органом, судом згідно з законодавством Укра�
їни.

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по керівництву Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідацій�
ний баланс Підприємства і подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

8.4. Працівникам Підприємства, які звільняються у результаті реорганізації чи ліквідації Підприємства, гарантується додержання їх прав та інтересів відпо�
відно до вимог трудового законодавства України.

8.5. Майно Підприємства, що залишається після задоволення вимог кредиторів і членів трудового колективу, використовується за вказівками власника або
уповноваженого ним органу.

8.6. Підприємство вважається ліквідованим з моменту його виключення з Єдиного державного реєстру.
8.7. У разі реорганізації Підприємства його права та обов’язки переходять до правонаступників.
8.8. Пропозиції щодо внесення змін до статуту Підприємства можуть надходити від засновника (власника), керівника чи трудового колективу Підприєм�

ства.
8.9. Засновник (власник) затверджує зміни і доповнення до статуту. Затверджені зміни та доповнення до статуту підлягають державній реєстрації у вста�

новленому порядку.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про підготовку та проведення в місті Києві 
з 26 травня до 31 серпня 2012 року спортивного фестивалю 

“Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання 
алкоголем”, присвяченого святкуванню Дня столиці та Дня міста Києва

Розпорядження № 2167 від 24 листопада 2011 року
Відповідно до пункту 15 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 32 Закону України “Про міс�

цеве самоврядування в Україні”, Порядку організації та проведення в місті Києві недержавних масових громадських заходів полі�
тичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київ�

ської міської ради від 24.06.99 № 317/418, з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту та здорового способу життя в
місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 24 листопада 2011 року № 2167

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення

спортивного фестивалю “Спорт проти наркотиків, 
тютюну та зловживання алкоголю”

Новохатько Леонід Михайлович — заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова організаційного комітету
Вовк Володимир Семенович — начальник Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту, заступник голови організаційного комітету
Харченко Сергій Володимирович — голова правління фонду “Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголю”, заступник голови органі�

заційного комітету
Кунцевич Андрій Павлович — виконавчий директор Асоціації пляжного футболу України, секретар організаційного комітету
Ващук Владислав Анатолійович — заслужений майстер спорту України з футболу (за згодою)
Денисюк Людмила Всеволодівна — начальник Головного управління з питань реклами
Дзекон Георгій Борисович — член Наглядової ради ВАТ “Укртелеком” (за згодою)
Довбань Ігор Миколайович — начальник Головного управління економіки та інвестицій
Крикун Олексій Олексійович —начальник Головного управління МВС України в м. Києві (за згодою)
Мохорєв Віталій Андрійович — начальник Головного управління охорони здоров’я
Мунтян Володимир Федорович — заслужений майстер спорту СРСР з футболу (за згодою)
Новицький Дмитро Юрійович — начальник Головного управління комунального господарства
Пертін Олексій Володимирович — директор ТОВ “Смарт Холдінг” (за згодою)
Петрук Віктор Іванович — начальник Головного управління земельних ресурсів
Походій Павло Іванович — директор комунального підприємства по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва “Плесо”
Садовой Сергій Миколайович — начальник Головного управління контролю за благоустроєм
Сидоришин Олег Михайлович — директор ТОВ Евроформат (за згодою)
Тимченко Максим Вікторович — директор компанії “ДТЕК” (за згодою)
Тополов Олександр Семенович — начальник Головного управління МНС України в м. Києві (за згодою)
Хонда Марина Петрівна — начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
Целовальник Сергій Анатолійович — начальник Головного управління містобудування та архітектури, головний архітектор міста Києва
Шевчук Олександр Семенович — голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник голови — керівник апарату

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 29.09.2010 № 773
Розпорядження № 2181 від 25 листопада 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні, “ "Про дорожній рух”, "Про автомобільні дороги”, вра�
ховуючи звернення акціонерного товариства холдингової компанії "Київміськбуд” від 04.10.2011 № 7535/0/2�11, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.09.2010 № 773 "Про
будівництво інженерних мереж до житлових будинків в кварталі, обмеженому вулицями Полтавською, Дмитрівською, В. Чорновола (ІІІ квартал) у Шев�
ченківському районі”, а саме:

у п.1 розпорядження цифри "15.10.2011” замінити цифрами "15.10.2012”.
Голова О. Попов

1. Підтримати ініціативу всеукраїнського благодійного фонду “Спорт
проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголю” щодо проведення в
місті Києві з 26 травня до 31 серпня 2012 року на Долобецькому острові
(Гідропарк, пляж “Венеція”) спортивного фестивалю “Спорт проти нарко�
тиків, тютюну та зловживання алкоголем”, присвяченого святкуванню Дня
столиці та Дня міста Києва (далі Захід), в рамках якого відбудуться зма�
гання серед професійних клубів пляжного футболу “Чемпіонат України з
пляжного футболу”, аматорські турніри з футболу, турніри дитячих ко�
манд з футболу та пляжного футболу, показові змагання з футволею,
пляжного регбі, черлідінгу, акція “Міс Києва пляжного футболу” та про�
грами для молоді “Танці на піску”.

.2. Створити та затвердити склад організаційного комітету з підготов�
ки та проведення спортивного фестивалю “Спорт проти наркотиків, тю�
тюну та зловживання алкоголю”, що додається.

3. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
фестивалю взяв на себе всеукраїнський благодійний фонд “Спорт проти
наркотиків, тютюну та зловживання алкоголю”.

4. Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) сприяти організатору Заходу у забезпеченні своєчасного вирішення
організаційних питань, пов’язаних із його проведенням.

5. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду м. Києва “Плесо” сприяти організато�

рам Заходу у забезпеченні благоустрою прилеглих територій та пляжу
“Венеція”.

6. Організатору Заходу забезпечити дотримання Правил благоустрою
міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051, під час підготовки та проведення Заходу та від�
новлення порушеного благоустрою в зв’язку з встановленням спортивних
споруд під час проведення Заходу.

7. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити
охорону громадського порядку та безпеки громадян в місці під час про�
ведення Заходу на території Долобецького острову (Гідропарк, пляж “Ве�
неція”).

8. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати для
медичного обслуговування учасників Заходу карету швидкої допомоги.

9. Головному управлінню комунального господарства виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за�
безпечити установку та утримання в необхідній кількості біотуалетів в міс�
ці проведення Заходу.

10. Просити Головне управління МНС України в м. Києві забезпечити
чергування автомобіля пожежної безпеки під час проведення Заходу.

11. Управлінню преси та інформації забезпечити висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 15 лютого 2012 року

Сьогодні Стрітення
Господнє

Сьогодні православні віруючі

відзначають Стрітення Господнє —

одне з найбільших свят Православ�

ної Церкви. Цього дня не “зима з

весною зустрічається” (як каже по�

вір’я), а відзначається одна з клю�

чових подій в історії взаємин Бога

й людини: Богодитину, принесену

на 40�й день після народження в

єрусалимський храм, зустрічає

праведний Симеон. У цій події

Церква вбачає зустріч двох Завітів:

на зміну Старому Завіту, який пер�

соніфікує старець Симеон, прихо�

дить Завіт Новий, що дасть людям

втілений Месія�Христос.

“Не думайте, що Я прийшов по�

рушити закон чи пророків: не по�

рушити прийшов Я, але виконати. (Мф. 5,17).” Цими Євангельськими сло�

вами Господь Ісус Христос вказує нам, що Він прийшов у світ людей не

тільки щоб показати виконання Божого Закону. У першу чергу Спаситель

роз’яснив людям волю Божу і заключив з людством Новий Заповіт. Поряд з

цим на власному прикладі показав, що виконання Закону цілком можливо

і здійснено. А якщо ми заглибимося в історичні події деяких Церковних

свят, то зможемо самі побачити, як Христос покірно виконує ці закони.

На 15 лютого Свята Православна Церква святкує одне з дванадцяти най�

важливіших свят року — Стрітення Господнє. Цей день є сороковий після

Різдва Христового. І саме в цей день, за законом Мойсея, Пресвята Діва

Марія принесла до Єрусалимського храму своє немовля Ісуса, щоб дати

Господу вдячну й очисну жертву. Божа Матір не мала потреби в очищенні,

так як Вона непорочно зачала і народила Джерело чистоти й святості, але

по глибокому смиренню підкорилася розпорядженню існуючого закону.

Коли Богородиця і праведний Йосиф принесли Ісуса, щоб виконати за�

конний обряд, в цей день промислом Божим в храмі знаходився благочес�

тивий старець Симеон. На той час він мав вік понад 300 років, йому було

одкровення, що він не помре, доки не побачить Христа Спасителя. Взявши

немовля на руки, Симеон благословив Бога і виголосив пророцтво про

Спасителя світу: "Нині відпускаєш раба Твого, Владико, по слову Твоєму з

миром, бо побачили очі мої спасіння, яке Ти приготував перед лицем усіх

народів, світло для просвітлення язичників і славу народу Твого Ізраїлю".

Храм — це місце зустрічі людини і Бога, місце, де відбувається щось дуже важ�

ливе. Саме в храм прийшла Діва Марія і принесла Немовля, і саме там святий

старець, що уособлював своїм життям і віком старозавітну релігію, привселюд�

но засвідчив, що на руках у нього Спаситель, що починається нове життя

Інформація підготовлена 
Синодальним місіонерським відділом Української 

Православної Церкви

Фотографії, 
краса та неофольк
В PinchukArtCentre працюють три нові експозиції

На другому та третьому поверсі арт�центру

розташувалися фотографії Джеффа Волла. “Екс�

позиція побудована на тому, щоб зібрати різні

типи фотографій та техніки робіт”,— наголошує

автор. В окремому залі розташовані слайди в

лайтбоксах, присвячені урбаністичним компози�

ціям (“Діагональна композиція”), така ж техніка

притаманна і циклу про природу (“Маки в саду”,

“Прибережні мотиви”). На сьогоднішній день

Джефф Волл відійшов від слайдів у лайт�боксах,

віддавши перевагу фотографії, але з використан�

ням живописних технік. Через фотороботи ми�

тець впливає на їх сприйняття глядачем, дає пев�

ний життєвий досвід. Так, в залі з чорно�білими

світлинами є одна кольорова — “Люди на узбіч�

чі”. Під час роботи над нею Джеффа Волла заці�

кавили поєднання кольорів — зеленого будинку

та сірого асфальту, на фоні яких він фотографу�

вав людей. Окрему увагу митець приділяє розмі�

ру фотографій. Робота “Бокс” сприймається на�

чебто в натуральну величину, ніби глядач бачить

це в дійсності, робота “Юнак, що змок під до�

щем”, навпаки, більша, щоб кожен міг побачити

краплі дощу на одязі, а робота “За мотивами

“Весняного снігу” Юкіо Місіми, глава 34” ніби

приховує якусь таємницю і є набагато меншою.

“Фотографія повинна сприйматися не просто як

документальний кадр чи мить реальності, а як

витвір мистецтва”,— впевнений Джефф Волл. 60

картин і скульптур британця Гарі Х’юма, що

представлені на четвертому поверсі, поєднує за�

гальна назва експозиції “Краса”. Використову�

ючи цікаву техніку — за допомогою глянцевої

побутової фарби на алюмінієвих листах — ми�

тець досліджує теми людського тіла, портрета,

природи, птахів. При цьому художник відштов�

хується від конкретного зображення, яке в кінці

роботи перетворюється на абстрактну форму.

Окремо Гарі Х’юм показує і свою творчу лабора�

торію — малюнки, які є етапами робочого проце�

су. Окрім картин є в експозиції і кілька скульптур

(American Tan, скульптура у вигляді птаха). “Я

помітив, що коли люди приходили на виставку,

де були лише картини, вони швидко виходили, а

скульптури певним чином затримують відвідува�

чів”,— пояснив Гарі Х’юм.

На п’ятому поверсі в рамках проекту PAC�

UA — український учасник, художник Мико�

ла Маценко. Його проект має назву “Нео�

фольк” і створює певний медитативний

простір — у кімнаті, викладеній плиткою,

зверху висять 46 картин з українським деко�

ром. “Цей орнамент — рефлексія на тему ки�

лимків з дитинства,— пояснює Микола Ма�

ценко.— Ідею можна пояснити як сучасний

варіант вишиванки, де біле — символ чисто�

ти і стерильності у сучасному світі, а також

як шматок душі в бездушному середовищі”.

Проект “Неофольк” демонструватиметься до

березня, а експозиції закордонних гостей по�

ціновувачі сучасного мистецтва зможуть по�

бачити в PinchukArtCentre (вул. Велика Ва�

сильківська/Басейна 1/3—2) до 1 квітня. Ви�

ставка працює з вівторка по неділю з 12.00 до

21.00

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Цьо о місяця PinchukArtCentre пред-
ставив творчість трьох авторів с час-
но о мистецтва. Це британсь ий х -
дожни Гарі Х’юм, в е спозиції я о о
“Краса” представлені абстра тні ар-
тини та с льпт ри, анадсь ий фото-
раф Джефф Волл з підбір ою фото-
робіт і лайтбо сів “Фото рафія: світ-
лі, чорна, ольорова, біла і темна”, а
та ож прое т раїнсь о о х дожни а
Ми оли Мацен а “Неофоль ”.

Фото рафії анадця Джеффа Волла поде ди схожі на живописні артини

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

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Головне правління
ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для
довідо : 279-27-86, 279-27-93.

Спільне раїнсь о-
російсь о- орсь о-

німець е підприємство
формі товариства з

обмеженою
відповідальністю "Інтрем"
повідомляє, що За альні збори
часни ів Товариства відб д ться

26 березня 2012 ро об 11.00 за
адресою: м. Київ, в л. Щ сєва, 10.

Порядо денний:

1. Обрання Голови та се ретаря За альних
зборів часни ів.

2. Зміна місцезнаходження Товариства.

3. Внесення змін до Стат т Товариства
зв'яз зі зміною с лад часни ів
Товариства внаслідо ст п и часто
стат тном апіталі та зміною місце-
знаходження Товариства.

4. Проведення державної реєстрації змін до
Стат т Товариства встановленом
за онодавством поряд та призначення
відповідальної особи за її проведення.

Учасни и Товариства мож ть ознайо-
митись з до ментами, внесеними до поряд-

денно о, в робочі дні з 9.00 до 18.00 за
адресою: м. Київ, в л. Щ сєва, 10. Надати
пропозиції щодо поряд денно о Учасни и
Товариства мож ть до 18.00 до 01 березня
2012 ро в лючно за адресою: м. Київ,
в л. Щ сєва, 10.

Для часті За альних зборах пред-
ставни ам часни ів необхідно мати при собі
до мент, що посвідч є особ , та дор чення
або інший до мент, що надає право діяти
від імені Учасни а відповідно до за оно-
давства У раїни.

Довід и за тел.: 440-05-22.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення он рс

№86-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

№
п/п

Адреса об'є та
С б'є т оціночної діяльності —

переможець он рс

з метою їх приватизації

1. Нежилі приміщення площею 58,5 в.м — м.Київ, в л. Раєвсь о о, 34, літ."А" У раїнсь а ніверсальна біржа

2. Нежилі приміщення площею 30,3 в.м — м.Київ, в л. Василен а, 11а, літ."А"
ТОВ "У раїнсь ий фінансово-
інвестиційний союз"

3. Нежилі приміщення площею 134,4 в.м — м.Київ, в л. Солом'янсь а, 33, літ."А" ТОВ "Софт Е сперт"

4.
Нежилі приміщення площею 43,1 в.м —
м.Київ, в л. Б дівельни ів, 43/12, літ."А"

ТОВ "Аналітичний центр
"Е ономічна до трина"

5. Нежилі приміщення площею 227,9 в.м — м.Київ, в л. Єревансь а, 16, літ."А" ФОП Льодін Ю.П.

6. Нежилі приміщення площею 26,0 в.м — м.Київ, в л. Ян еля, 2, літ."А" ФОП Півень Н.Б.

7.
Нежилі приміщення площею 44,1 в.м —
м.Київ, пров л. Машиноб дівний, 27, літ."А"

ТОВ "Роял Бізнес Сістем-ЛТД"

8. Нежилі приміщення площею 103,8 в.м — м.Київ, в л. Горь о о, 28, літ."Б"
ТОВ "Аналітично- онсалтин овий
центр "Епрайзер"

9. Нежилі приміщення площею 107,6 в.м — м.Київ, в л. Шов овична, 3, літ."А" ТОВ "Софт Е сперт"

10. Нежилі приміщення площею 29,8 в.м — м.Київ, в л. Виш ородсь а, 52, літ."А" СПД-ФО Ярмола І.І.

11. Нежилі приміщення площею 58,9 в.м — м.Київ, Кловсь ий звіз, 4а, літ."А" ТОВ "АВАНТІ-ГРУП"

12. Нежилі приміщення площею 45,6 в.м — м.Київ, Кловсь ий звіз, 6, літ."А" ПП "ГАБ'ЯНО"

13. Нежилі приміщення площею 140,0 в.м — м.Київ, в л. Дмитрівсь а, 23, літ."А" ТОВ "Росава-Сервіс"

14. Нежилі приміщення площею 24,8 в.м — м.Київ, в л. Алма-Атинсь а, 54, літ."А"
ТОВ "Міжнародна юридична омпанія
"Бізнес р пп Консалтін "

15. Нежилі приміщення площею 280,9 в.м — м.Київ, в л. Мельни ова, 20, літ."А" ТОВ "НІКА-ЕКСПЕРТ"

з метою визначення розмір відш од вання

16.
Газопровід низь о о тис довжиною 55 п.м, діаметром 100 мм
від пров л. Ялин ово о до пров л. Черні івсь о о

ТОВ "Роял Бізнес Сістем-ЛТД"

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезнаходження
За альна

площа, в.м
Цільове ви ористання приміщення

Ма симально
можливий стро

оренди

Орендна плата
за 1 один

( рн)

1.

Середня
за альноосвітня
ш ола № 308

(в л. Градинсь а, 6-Б,
м. Київ, 02092,
тел. 530-36-49)

1 поверх в л. Градинсь а, 6-Б 58,78 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 4,13

2.
Управління освіти

Деснянсь ої районної в
м. Києві державної

адміністрації
(в л. За ревсь о о,
15-а, м.Київ, 02217,
тел. 546-67-80)

1 поверх в л. Рад нсь а, 22/9-А 56,65 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 3,99

3. 1 поверх в л. За ревсь о о, 9-А 55,0 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 3,88

4. 2 поверх просп. Мая овсь о о, 19 42,0 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 3,21

5. 1 поверх в л. Братиславсь а, 4-А 13,9 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 1,02

6. 1 поверх просп. Мая овсь о о, 4-Д 17,5 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 1,20

7. 2 поверх просп. Мая овсь о о, 62-Г 49,0 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 3,59

8.

Управління освіти
Деснянсь ої районної
в м. Києві державної

адміністрації
(в л. За ревсь о о,
15-а, м. Київ, 02217,

тел. 546-67-80)

1 поверх в л. Лис івсь а, 4-А 60,8 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 4,28

9. 1 поверх в л. За ревсь о о, 85-В 49,0 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 3,44

10. 1 поверх в л. Мілютен о, 44-А 28,51 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 1,92

11. 1 поверх в л. Ж ова, 33-А 45,0 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 3,38

12.

2 поверх —
28,0 в. м,
3 поверх —
27,8 в. м

в л. Бальза а, 90-А 55,8 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 3,82

13. 1 поверх просп. Мая овсь о о, 7-В 60,0 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 4,11

14. 1 поверх в л. Ж ова, 33-А 44,5 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 3,35

15. 2 поверх в л. Мілютен о, 18-А 29,8 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 2,03

16. 2 поверх в л. Мілютен о, 10-А 28,9 для здійснення діяльності ал зі освіти 12 місяців (по одинно) 2,03

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Термін прийняття заяв про оренд — десять робочих днів з дня
п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л.
Воровсь о о, 18/2, ім. 105. Київсь ий ніверситет імені Бориса Грінчен а.

Отримати додат ов інформацію можна за адресою: 04053,
м. Київ, в л. Воровсь о о, 18/2. Київсь ий ніверситет імені Бориса
Грінчен а, ім. 108, 206. Телефони для довідо : 234-25-78, 272-19-20.

№
п/п

Балансо трим вач

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа, в.м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально можливий
стро оренди

Орендна плата за 1
в.м, рн

Розмір місячної
плати, рн

Станом на 31.12. 2011р.

1.
Київсь ий ніверситет імені Бориса

Грінчен а (04053, м. Київ, в л.
Воровсь о о, 18/2,272-19-20,234-25-78)

І поверх
б л. Оле сія

Давидова, 18/2
10,0

Кіос з продаж анцелярсь их
товарів та посл серо опіювання

2 ро и 364 дні 80,64 806,40

І поверх
в л. Маршала

Тимошен а, 13-Б
10,0

Кіос з продаж анцелярсь их
товарів та посл серо опіювання

2 ро и 364 дні 82,81 828,10

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
По оризонталі: 8. халепа 9. реалії 10. арма 11. аданс 12. Фаетон

13. Індра 16. ашиш 19. знать 21. піпет а 22. проза 23. плесо 24. Га тама
25. аба а28. спа і31.масаж34. освіта35.ора л36. натя 37.дра он38.епатаж
По верти алі: 1. балада 2. пенати 3. ма сі 4. ород 5. рафа 6. басейн

7. ві онт 14. напр а 15. ретрата 17. ш ола 18. шпа а 19. запас 20. афера
26. бістро 27. віт а 29. пла ат 30. л хар 31. манна 32. с три 33. жо ей


