
Утеплені школи та лікарні
Київська влада продовжує проекти по теплосанації закладів 
освіти та медицини

У Києві покажуть історію
Хрещення Русі
День міста обіцяє стати незабутнім для містян

Центр порине в ейфорію свята
Так уперше кияни зможуть насолоди�

тися виступами духових оркестрів на

території Історико�архітектурної

пам’ятки�музею “Київська фортеця”. А

от на Співочому полі містян та гостей

столиці 25 травня радуватимуть фольк�

оперою “Коли цвіте папороть” (компо�

зитор Євген Станкович) за участю На�

ціонального заслуженого академічного

народного хору України імені Г. Верьов�

ки. Тут же можна буде послухати і ама�

торські хорові колективи не лише Ки�

єва, а й з усіх областей України під час

фольклорно�мистецького свята “Пи�

шаюсь Києвом своїм, його людьми, йо�

го красою”.

На Андріївському узвозі відвідувачі

зможуть поринути у коловерть вулично�

го свята на класичний французький ма�

нер, відчути неймовірну атмосферу теат�

ру, музики та образотворчого мистецтва.

Протягом двох днів, 25�26 травня, тут

пройде мистецький проект “Андріїв�

ський узвіз та Монмартр — культурні по�

братими”.

Юні кияни відзначатимуть День міста

у парку імені Тараса Шевченка: майже

300 осіб віком від 10 до 17 років прове�

дуть тут мистецьку акцію — арт�пленер

“Тарас Шевченко. Молодий погляд”. Ці�

каво, що за підсумками акції компетент�

не журі визначить найкращі роботи, їх

творці отримають цінні призи, а обрані

твори юних художників у березні 2014

року будуть представлені в “Українсько�

му домі” на виставці творчих робіт, при�

свяченій 200�річчю від дня народження

Великого Кобзаря.

Незабутнє шоу чекає і на поціновува�

чів класичної музики. Другий рік поспіль

на Софійській площі у рамках мистець�

кого проекту “Великий, славний, віч�

ний” виступлять провідні зірки класич�

ної сцени. По закінченню концерту “На

Україну повернусь” на всіх чекатиме ще

один сюрприз — 20�хвилинне проекцій�

не 3Д�шоу з неймовірними віртуальними

перетвореннями, присвячене знаменній

даті — 1025�річчю Хрещення Київської

Русі.

25 травня до всіх муніципальних музе�

їв можна буде завітати безкоштовно. А

для туристів на добровільних засадах

проводитимуть пішохідні тематичні екс�

курсії.

Концерт на Майдані та свято 
для околиць

У центрі міста з’являться і дві нові зір�

ки. На площі біля Пасажу встановлять

Почесні зірки Героя України, художнього

керівника Національного заслуженого

академічного народного хору України

імені Г. Верьовки Анатолія Авдієвського

та легенди українського футболу — Ан�

дрія Шевченка.

Як розповів “Хрещатику” заступник

голови КМДА Віктор Корж, у зв’язку з

відзначенням Олімпійського сторіччя

значний акцент зроблять і на спортивних

заходах. Зокрема у Музеї історії міста

Києва відбудеться офіційний прийом де�

легацій національних олімпійських ко�

мітетів інших держав, традиційна акція

“Олімпійський день”, а також фінальні

змагання перших “Спортивних ігор

юних олімпійців”.

Вже традиційно день народження рід�

ного міста святкуватимуть не лише у

центрі, а й у всіх районах міста. Зокрема

на Оболонську набережну запрошують

поціновувачів сучасного мистецтва. Тут

відбудеться молодіжна концертна про�

грама та шоу феєрверків із лазерними

спецефектами. У решти районах також

пройдуть святкові акції, тематичні ви�

ставки та концерти. Загалом у святкові

дні у комунальних закладах культури від�

будеться понад 80 мистецьких заходів.

Завершиться святкування Дня Києва

увечері, 26 травня, урочистим концертом

на Майдані Незалежності. Киян та гос�

тей міста зі сцени вітатимуть зірки укра�

їнської естради: Катерина Бужинська,

Наталія Могилевська, Ірина Білик, спі�

вачка Альоша, гурти “Время и Стекло”

та “Антитіла”. Між виступами до уваги

глядачів фінал конкурсу “Футбольна Ко�

ролева” від НСК “Олімпійський”, відео�

екскурс “Що відбулося у День Києва 25�

26 травня?” та презентація збірної Укра�

їни з художньої гімнастики, яка поїде на

32�й Чемпіонат світу.

Завершиться ж дійство о 21.50 яскра�

вим феєрверком.

До слова, як і зазвичай, основні заходи

до свята фінансують спонсори. За слова�

ми голови КМДА Олександра Попова, з

міської скарбниці на ці потреби було ви�

ділено майже 1 млн грн. Переважно міс�

то забезпечує фінансову підтримку спор�

тивних змагань та культурних заходів. А

от концерт на Майдані фінансують спон�

сори

Цими вихідними, 25-26 травня, столиця У раїни відзначатиме свій день народження численними мистець ими та спортивними заходами і свят овими а ціями

Київ та Донецьк – лідери 
у створенні нового бізнесу 
Найбільші по азни и реєстрації підприємців
фі с ють столиці та на сході У раїни
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Кияни скаржаться на якість
товарів 

До інспе ції з питань захист прав споживачів
вітні надійшло 285 звернень від меш анців столиці
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На великому екрані покажуть
актуальні проблеми людства 

В місті старт є фестиваль до ментальних фільмів
«Кінолітопис-2013»
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Новини
“Хрущовки” зноситимуть, 
коли держава допоможе
Голова КМДА Оле сандр Попов вважає, що про-
рама ре онстр ції та знесення варталів, заб до-
ваних “хр щов ами”, не стане масовою найближчи-
ми ро ами. Про це він повідомив ж рналіст “Хре-
щати а” на брифін .
“Для то о, щоб цю про рам зап стити, потрібно

мати певн сит ацію на рин житла. Я що сит ація
позитивна, то дозволяє ці прое ти робити ви лючно
я небюджетні, я омерційні. За алом, місто отове
ор анізаційно, щоб зап стити та і про рами, але
сьо одні їх не б де, том що вони неви ідні. Їх треба
б де підтрим вати з місь о о бюджет част ово”,—
зазначив Оле сандр Попов.
Та ож очільни місь адміністрації на адав, що в

Києві є поодино і випад и модернізації варталів,
одна це не виріш є питання. “Моє бачення —
2013-2014 ро ах нас масово ця про рама не піде.
Можливо, я що в 2014 році вона не тіль и в Києві, а
й в інших містах отримає державн підтрим , тоді
це можна зап стити на онвеєр. Але сьо одні ми по-
и що цьо о зробити не можемо”,— додав олова
КМДА

КСУ найближчим часом винесе
вердикт щодо виборів у Києві
Лідер фра ції Партії ре іонів Верховній Раді

Оле сандр Єфремов певнений, що повноваження
Київради не припиняться після 2 червня 2013 ро .
Про це, я повідомляє парламентсь ий ореспон-
дент “Хрещати а”, він заявив чора на брифін в
парламенті.
“Коли виходять мої оле и по парламент і аж ть,

що з 2 числа влада в Києві б де неле ітимна, то це
д рниці. У нас за онодавство в державі поб довано
та им чином, що перерв між владою не б ває. І до
то о час , по и не обирається, прип стимо, наст п-
ний парламент або призначається наст пний Кабі-
нет міністрів, або наст пне с ли ання Верховної Ра-
ди, діє попереднє с ли ання. У цьом і поля ає без-
перервність влади, і це діє в нашій державі”,— під-
реслив пан Єфремов.
Та ож він повідомив, що, за йо о інформацією,

Констит ційний с д за інч є робот над роз лядом
звернення народних деп татів до КСУ і найближчим
часом винесе свій верди т, після чо о “ми найближ-
чим часом б демо приймати рішення щодо виборів
місті Києві”.
На адаємо, 10 вітня цьо о ро Констит ційний

с д У раїни розпочав роз ляд звернення 48 народ-
них деп татів щодо виборів столиці. Деп тати
зверн лися до КС з даним поданням 19 березня

До Дня міста киянам дадуть 
по 100(500 гривень
До Дня Києва, я ий відзначатим ть 25-26 травня,

400 тисяч меш анців столиці отримають одноразов
адресн матеріальн допомо . Про це “Хрещати ”
розповіла дире тор Департамент льт ри Світла-
на Зоріна. Соціально-незахищеним иянам випла-
тять від 100 до 500 рн

“Пробіг під каштанами” вестиме
Добровольська
Цієї неділі, 26 травня, в Києві відб деться тра-

диційний “Пробі під аштанами”. Я повідомили
“Хрещати ” ор анізатори заход , цьо о ро од-
нією з вед чих заход стане Людмила Доброволь-
сь а — вед ча ер дит-шо “Найроз мніший” на
теле аналі “У раїна”.
“Пробі під аштанами” — щорічна спортивно-

бла одійна а ція в рам ах свят вання Дня Києва,
що проходить в останню неділю травня на Майда-
ні Незалежності. Всі зібрані в рам ах прое т
ошти передад ть до Центр ардіоло ії та ар-
діохір р ії дітей ранньо о ві МОЗ У раїни для
придбання необхідно о обладнання та витратних
матеріалів

Вікторія ГАЛУШКО
“Хрещатик”

Вліт цьо о ро розпочн ться чер ові
прое ти з термосанації б дівель за ладів
бюджетних станов — ш іл, дитсад ів, лі-
арень, полі ліні . Київсь а влада встано-
вить нові ві на та двері, профінанс є ізо-
ляцію фасадів. Ці заходи дають змо
знизити витрати на опалення на 15-20 %
за рах но е ономії споживання тепла.

Програма соціального та економічного розвитку Ки�

єва передбачає утеплення семи дитячих садків, семи за�

гальноосвітніх навчальних закладів, а також міської клі�

нічної лікарні № 4. Зокрема пілотний проект з ком�

плексної термосанації було реалізовано 2012 року у дит�

садку № 573, а також у школі № 233 в Оболонському

районі столиці. Загальні інвестиції, що були залучені

для виконання цих двох проектів, склали 15,4 млн грн,

повідомили “Хрещатику” у комунальному підприємстві

“Група з впровадження проекту з енергозбереження в

адміністративних та громадських будівлях міста Києва”

(КП “ГВП”). До фінансування робіт долучилися органі�

зація “USAID”, а також енергокомпанія “ДТЕК”, домо�

вленості з якими досягла столична влада.

У рамках проекту було здійснено утеплення даху та

зовнішніх стін, замінено дерев’яні вікна на склопласти�

кові, замінені двері, модернізовано внутрішню систему

опалення будівлі, проведено реконструкцію системи ос�

вітлення, встановлено геліосистему (сонячні батареї),

впроваджено дистанційну систему автоматичного збору

даних про енергоспоживання.

“Термосанація дитячих садочків — це стратегічно

важливий проект для Києва. Ця програма дозволить не

лише гарантувати комфортні умови виховання для на�

ших дітей, але й дозволить суттєво економити кошти на

енергоресурсах. Сьогодні наше завдання — модернізу�

вати за таким принципом усі дошкільні установи міста.

Переконаний, що з часом ця практика має бути поши�

рена й на інші бюджетні установи Києва”,— зазначив

голова КМДА Олександр Попов.

Цьогоріч виконання робіт з термосанації продовжи�

ться. Зокрема влітку розпочнеться реконструкція шко�

ли № 99 за адресою: провул. Поліський, 5/1. КП “ГВП”

також розробляє проектно�кошторисну документацію

для утеплення решти об’єктів, визначених київською

владою як першочергові.

Надалі практика з утеплення будівель (і не лише бю�

джетних закладів) коштом місцевої влади та інвесторів

продовжуватиметься. Головне управління енергетики,

енергоефективності та енергозбереження КМДА розро�

било програму, яка дозволить підвищити ефективність

витрачання енергоресурсів у бюджетній сфері, житло�

во�комунальному господарстві й у промисловості Києва

в цілому на трьох житлових масивах міста — “Виногра�

дарі”, “Мінському” та “Теремках”. Програма містить

графік утеплення фасадів житлових будівель, встанов�

лення будинкових лічильників, робіт з теплоізоляції да�

хів, модернізації системи освітлення у навчальних за�

кладах. Її виконання дасть змогу майже на 50 %

заощадити бюджетні кошти, які виділяються на сплату

за опалення

Перелік будівель у Києві, 
які буде утеплено у першу чергу, див. стор. 2
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З ВУЛИЦЬ МІСТА

ПРИБЕРУТЬ НЕЗАКОННІ

ДОРОЖНІ ЗНАКИ
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ДО КИЄВА ПРИВЕЗЛИ

ІКОНУ "МИКОЛАЙ

УТІШИТЕЛЬ"
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Цими вихідними, 25-26 травня, столиця У раїни відзначатиме
свій день народження численними мистець ими та спортивни-
ми заходами і свят овими а ціями. У місь ій адміністрації за-
певняють — різноманіття льт рної про рами дасть змо ож-
ном обрати собі дозвілля до д ші. Вже традиційно основні за-
ходи, в том числі і онцерт на Майдані Незалежності, прово-
дять за спонсорсь і ошти.
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Новини

З вулиць міста приберуть незаконні дорожні
знаки
У Києві заверш ється робота з інвентаризації дорожніх зна ів інди-

від ально о прое т вання. Про це “Хрещати ” повідомили в КП “Ки-
ївдорсервіс”. Після цьо о, з ідно з Правилами бла о строю міста Ки-
єва, працівни и підприємства провед ть демонтаж тих зна ів, розмі-
щення я их не по оджено з “Київдорсервісом” та не внесено до за-
альномісь ої дисло ації технічних засобів ре лювання дорожніх р -
хів. На адаємо, що встановлення дорожніх зна ів, розміщення ре -
ламних інформаційних носіїв та іншої сторонньої інформації на онс-
тр ціях технічних засобів ре лювання дорожньо о р х без по о-
дження з КП “Київдорсервіс”, балансо трим вачем, Державтоінспе -
цією та без внесення до за альномісь ої дисло ації забороняється

Жителям Солом’янки повернули дорогу землю
Господарсь ий с д задовольнив позов Солом’янсь ої про рат ри

та зобов’язав приватне товариство поверн ти до ом нальної власно-
сті 0,15 а землі вартістю майже 3,7 млн рн Солом’янсь ом райо-
ні столиці. У 2008 році між Київрадою та ТОВ “ФОК-СІГМА” б в ла-
дений до овір оренди земельної ділян и площею 0,15 а для б дівниц-
тва, е спл атації та обсл ов вання тор овельно-офісно о центр з
підземним пар ін ом по в лиці Гарматній, 35/2. Натомість, за виснов-
ами Департамент земельних рес рсів КМДА, територія, обнесена
пар аном, і досі не ви ористов ється за цільовим призначенням,
б дь-я і б дівельні роботи на ній не проводилися. О рім цьо о, з’ясо-
вано, що товариство вже рі не сплач є орендн плат за орист ван-
ня землею, зв’яз з чим до бюджет не надійшло майже 194 тис.
рн. За рішенням с д , заб довни а зобов’язано привести земельн
ділян належний стан та поверн ти її до ом нальної власності

На Печерських пагорбах з’являться “зелені авто”
З 25 травня по 7 липня на Співочом полі вперше триватиме “Ви-

став а зелених авто”. Автори вибрали подібн темати невипад ово.
Фахівці на адали про історію розвит транспорт е спозиціями з во-
зом, велосипедом, автів ою XIX століття, артин ом. За словами
майстрів, до ожної автів и до лали з силь зварни и та слюсарі, я і
змонт вали ар аси під віт ові орщи и. До омпозицій влашт ють
інсталяції. Одна з них ілюстр є дорожню сит ацію з ви ористанням ав-
тів и, інспе тора ДАІ та ева атора, а інша — “Автошрот”. Генераль-
ний дире тор КО “Київзеленб д” Михайло Царен о зазначив: “Крім
ні альної вистав и до Дня Києва, на Співочом полі ми демонстр ємо
дося нення лісопар ових осподарств. А номінація лядаць их симпа-
тій че ає на переможця он рс “Зроби пар своєї мрії”, що тривав
серед ш олярів продовж двох місяців”. Працюватиме вистав а з 9.00
до 21.00. Вхід на територію — 25 рн, а для дітей до 7 ро ів, пенсіо-
нерів, інвалідів та ветеранів ВОВ — без оштовний

Цифра дня

26 500 
тонн вантажів було перевезено авіакомпаніями, зареєстрованими 
у місті Києві, у січні—березні 2013 року 
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Дитячі мрії про свій парк віддадуть 
на розсуд киян
До Дня міста на Співочом полі б д ть представлені малюн и пере-

можців он рс “Зроби пар своєї мрії”. Діти з 1 до 11 лас реалізо-
в вали фарбами, олівцями, ашшю найфантастичніші зад ми щодо
пар ової дитячої території. “Нам б де с ладно втілити зад ми дітей
життя, проте ще с ладніше оцінити їхні творчі роботи. Том ми вирі-
шили, щоб ияни та ості столиці особисто оцінили малюн и за номі-
нацією “Приз лядаць их симпатій”. Одна основними ритеріями за-
лишаються творчий зад м, ори інальність, доцільність елементів бла-
о строю та техні а малювання. Майже в ожном малюн — олесо
о ляд . Нам є над чим працювати”,— зазначив енеральний дире тор
КО “Київзеленб д” Михайло Царен о.
На адаємо: рам ах спільних заходів між Департаментом освіти і

на и, молоді та спорт і ом нальним об’єднанням “Київзеленб д”
березні 2013 ро серед ш олярів б ло о олошено он рс на ращий
малюно “Зроби пар своєї мрії”. За рез льтатами он рс модель
дитячої пар ової території б де реалізовано в одном зі столичних
пар ів

Іспанські пісні — 
від Золотого голосу України
У с бот , 25 травня, о 19.00 в малом залі палац “У раїна” (в л.

Червоноармійсь а, 103) відб деться бла одійний онцерт оперної
співач и, Золото о олос У раїни Олени Гребеню під назвою “Іспан-
сь а м зи а”.
Я повідомили “Хрещати ” ор анізатори, мета онцерт — знайом-

ство раїнсь о о лядача з расою ласичної іспансь ої пісні. Та , па-
ні Гребеню ви онає ци л іспансь их пісень де-Фалья під ітар , пісні
Фернандо Обрадорс, Пабло де Сарасате, Ман еля Понсе, Хоа іна Ні-
на, адажіо Хоа іна Родрі о, іспансь е болеро де Ліба.
Кошти з продаж вит ів на онцерт Олени Гребеню “Іспансь а м -

зи а” б д ть перераховані в бла одійний фонд “Шлях до майб тньо о”
для допомо и он охворим дітям і дітям із захворюваннями рові.
Бронювання та замовлення вит ів за телефоном: (093) 756-12-10
Ціна вит а — від 100 до 300 рн

Вся Україна — 
на Дніпровських схилах
На правому березі з’явиться Національний парковий комплекс
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Правобережні Дніпровсь і
схили віддавна б ли од-
ним із люблених місць
про ляно иян та остей
міста. Наразі пішохідний
маршр т вздовж оловної
водної артерії раїни зна-
ходиться в доволі зане-
дбаном стані. Місь а вла-
да цю проблем виріш ва-
тиме омпле сно: терито-
рію від Подол до Вид би-
чів облашт ють та ство-
рять 13 тематичних с ве-
рів. Апофеозом пар ово о
омпле с стане Алея со-
борності, на я ій пред-
ставлять сі області дер-
жави.

До 13�ти локацій майбутнього На�

ціонального паркового комплексу

“Україна” фахівці вже придумали

влучні епітети. Парк “Квітуча Укра�

їна” — Національний ботанічний

сад, “Могутня Україна” — Музей

Великої Вітчизняної війни. Потра�

пити до “Фольклорної України” ко�

жен охочий зможе на Співочому по�

лі, у “Духовну Україну” — на тери�

торії Києво�Печерської лаври, а в

“Мистецьку Україну” зануритися в

“Арсеналі”. Подивитися на “Укра�

їну Самодержавну” можна буде по�

близу будівель Верховної Ради та

Кабінету Міністрів України.

Основною ж “родзинкою” пішо�

хідного шляху стане сквер “Україна

Соборна” — тут створять одноімен�

ну алею. На ділянці від станції метро

“Дніпро” до Арки Дружби народів

вже до 2 січня 2014 року облаштують

25 оглядових майданчиків, на яких

кожна з областей створить свій пре�

зентаційний куточок. За словами ди�

ректора Департаменту містобудуван�

ня та архітектури Сергія Целоваль�

ника, регіонам запропонують не

просто презентувати тут традиційну

символіку, а й висадити характерні

для території зелені насадження.

“Всі 25 майданчиків будуть об’єд�

нані однією ідеєю — продемонстру�

вати на Дніпровських схилах злуку

держави та єдність нашого народу.

Освітлення, лави та мощення по

всій алеї, швидше за все, будуть в

одному стилі. Так, наприклад, у нас

є пропозиції зробити плитку у ви�

гляді каштанового листя з підсвіт�

кою, щоб вони могли бути зеленими

в будь�яку пору року”,— розповів

“Хрещатику” пан Целовальник.

Протягом усього маршруту встанов�

лять і паркові скульптури, а також

обладнають велосипедні доріжки.

Зовсім поруч розміститься “Укра�

їна Спортивна” — тут об’єднають

стадіон “Динамо” та майбутню

Алею олімпійців. До локації “Укра�

їна Видатна” увійде Поштова площа

та територія біля фунікулеру. А “Са�

мобутня” та “Стародавня” об’єднає

старий Поділ, а також Софійський

та Михайлівський собори, Андріїв�

ський узвіз. Воротами до цих парків

стане вулиця Петра Сагайдачного,

яку найближчим часом планують

зробити пішохідною. За словами за�

ступника голови Подільської РДА

Олександра Королюка, аби тут мог�

ли гуляти перехожі, перероблять

транспортну схему та підготують ін�

женерні мережі. Загалом же привес�

ти Поділ до ладу мають за два роки.

“Ми повинні відремонтувати троту�

ари, замінити освітлення та підсві�

тити усі фасади. У найближчий час

ця старовинна частина міста має

стати зовсім іншою”,— наголосив

голова КМДА Олександр Попов.

А першим елементом національ�

ного парку, “Україною вільною”,

кияни та гості столиці зможуть про�

гулятися вже за 2 місяці — до 1025�ї

річниці хрещення Русі тут відкри�

ють відреставрований центральний

елемент локації — пам’ятник Маг�

дебурзькому праву, який нині актив�

но реставрують: відновлюють істо�

ричні сходи та реставрують мозаїч�

ний перехід від шосе до води. До ви�

значної дати профільний Департа�

мент готує конкурс на кращий ескіз�

ний проект пам’ятного знаку на

честь 1025�річчя хрещення Київ�

ської Русі, який, можливо, розміс�

тять на Дніпрі.

Як розповів “Хрещатику” гене�

ральний директор Інституту

“Міськцивільпроект” Євген Лішан�

ський, такий комплексний підхід до

облаштування на Дніпровських схи�

лах вирішує проблему збереження

цієї унікальної місцевості та ставить

остаточну крапку на намаганнях її

забудувати

На Троєщині покращиться 
медичне обслуговування
Поліклініка № 1 Деснянського району отримала два сучасних 
рентген�апарати завдяки секретарю Київради Галині Герезі
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Понад 55 тисяч меш анців Троєщини
відтепер мають можливість пройти
рент ен-обстеження на найс часнішій
апарат рі місцевій полі лініці № 1.
Оновлені медичні абінети від рила
заст пни місь о о олови — се ре-
тар Київради Галина Гере а. У май-
б тньом цьом медичном за ладі
мають відновити басейн та за пити
додат ов техні .

Деснянський район на сьогодні має досить не�

втішну ситуацію із захворюванням на туберку�

льоз. Водночас уже майже рік у місцевій поліклі�

ніці № 1, що на просп. Володимира Маяковсько�

го № 32�Б, не працював флюорограф: апарат,

який експлуатувався з 1990 року, було визнано

непридатним для застосування. Тож майже 30 ти�

сяч пацієнтів, які раніше щороку проходили в по�

ліклініці флюорографічне обстеження, були зму�

шені звертатися до інших медичних закладів, ви�

стоюючи кілометрові черги. У ситуацію втрутила�

ся секретар Київради, і було придбано необхідне

обладнання. Відкриття “свого” сучасного рент�

ген�апарату перетворилося на справжнє свято.

“Зараз ми кардинально змінюємо ситуацію за�

вдяки тому, що відкриваємо два нові кабінети.

Вони оснащені сучасним обладнанням світового

рівня, яке дійсно задовольнить усі потреби паці�

єнтів. Зокрема за рахунок коштів місцевого бю�

джету для поліклініки придбано рентгенівський

апарат “ІNDIAGRAF” на 2 робочих місця для

проведення флюорографічного обстеження та

рентгенівський діагностичний комплекс “Ме�

дикс” на 3 робочих місця”,— розповів “Хрещати�

ку” начальник Управління охорони здоров’я Дес�

нянської РДА Дмитро Вернигор.

Лікарі із великим задоволенням продемонстру�

вали заступнику міського голови — секретарю

Київради Галині Герезі можливості апаратів. На

першому проводитимуть обстеження грудної

клітки, зокрема флюорографію, другий дозволяє

зробити весь комплекс досліджень рентгеноско�

пії та томографію. Важливо також, що обладнан�

ня має дистанційне управління для проведення

діагностичних процедур, які можна здійснювати

без присутності персоналу в рентген�кабінеті.

“У кінці листопада минулого року на пленар�

ному засіданні Київради було прийнято рішення

про оснащення сучасними рентген�кабінетами

усіх поліклінік міста Києва. Першою на черзі ви�

явилася Троєщина, зокрема поліклініка № 1, де

цей апарат був потрібний у першу чергу. Вико�

нання цього рішення я взяла під особисту опіку.

Надалі ми будемо працювати над комплектацією

усіх поліклінік”,— наголосила Галина Герега.

На цьому модернізація закладу не завершить�

ся. Тут мають відновити роботу басейну, адже він

єдиний, який на Троєщині є у поліклініці. Неза�

баром розпочнуть розробку проектної докумен�

тації, щоб зробити такий куточок для реабіліта�

ції пацієнтів. Галина Герега впевнена, що цей за�

дум буде обов’язково втілений у життя вже неза�

баром.

Також у медичному закладі чекають і на мамо�

граф. Для нього вже ремонтують приміщення

Район Назва об'єкта Адреса
Голосіївський Дитсадок №402 вул. Васильківська, 39
Дарницький Дитсадок №99 пров. Поліський, 5/1
Дарницький Школа №217 пров. Поліський, 9
Дарницький Школа №303 вул. Драгоманова, 9"а
Оболонський Школа №233 вул. Лайоша Гавро, 22"а
Подільський Школа №242 просп. Правди, 64"г
Подільський Дитсадок №8 "Плай" вул. Ужвій Наталії, 7"а
Святошинський Дитсадок №601 вул. Верховинна, 17
Святошинський Школа №83 вул. Героїв Космосу, 3
Святошинський Дитсадок №565 вул. Наумова Генерала, 25"а
Святошинський Школа №287 вул. Чорнобильська, 10"б
Солом'янський Дидсадок №654 вул. Виборзька, 51/53
Солом'янський Київська міська клінічна

лікарня №4
вул. Солом'янська, 17

Шевченківський Школа №95 вул. Щербакова, 61"г

Перелік будівель у Києві, які буде утеплено 
у першу чергу

Всі 25 майданчиків будуть
об`єднані однією ідеєю —

продемонструвати на
Дніпровських схилах

злуку держави та єдність
нашого народу 

До 1025-ї річниці Хрещення Р сі столиці від риють відреставрований
центральний елемент ло ації — пам`ятни Ма деб рзь ом прав ,
я ий нині а тивно реставр ють

Лі арі з вели им задоволенням продемонстр вали заст пни місь о о олови — се ретарю Київради
Галині Герезі можливості нових рент ен-апаратів
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Cпоживач

У Києві збільшились обсяги
перевезень
Вантажним транспортом м. Ки-

єва за січень- вітень 2013 ро
перевезено 14,1 млн т омерцій-
них вантажів, що на 6,8 % більше,
ніж за цей період 2012 ро .
Про це повідомили в Головном
правлінні статисти и м. Києві.
Південно-Західною залізницею
січні- вітні 2013 ро відправ-

лено 11,1 млн т вантажів, що на
9,5 % більше, ніж за той самий
період мин ло о. Вантажними
автомобілями за всіма видами
спол чень січні- вітні 2013 р.
перевезено 2 726,5 тис. т омер-
ційних вантажів (102,9 % до рівня
січня- вітня 2012 ро ). Водним
транспортом січні- вітні 2013
ро перевезено 297,6 тис. т
вантажів (67 % від рівня січня-
вітня 2012 ро ), т. ч. за ор-
донном спол ченні 235,2 тис. т
(62,1 % від рівня січня- вітня
2012 ро ). Авіа омпаніями, за-
реєстрованими м. Києві, січ-
ні- вітні 2013 ро перевезено
32,4 тис. т вантажів (161,1 % до
рівня січня- вітня 2012 р.). Паса-
жирсь им транспортом за сі-
чень- вітень 2013 ро перевезе-
но 464,1 млн пасажирів (107,6 %
до рівня січня- вітня мин ло о
ро ). За альний пасажирообо-

рот збільшився на 8,6 % і с лав
10,4 млрд пас. Південно-Захід-
ною залізницею січні- вітні
2013 ро відправлено 44,0 млн
пасажирів (98,2 % від рівня січня-
вітня 2012 з рах ванням пере-
везень місь ою еле трич ою. Ав-
тоб сами за всіма видами спол -
чень січні- вітні 2013 ро пе-
ревезено 128 662,5 тис. пасажи-
рів (на 18,8 % більше, ніж січні-
вітні 2012- о). Пасажирсь ими
літа ами січні- вітні 2013 ро
перевезено 1 255,2 тис. пасажи-
рів (147 % до рівня січня- вітня
2012 ро ). Місь им еле тричним
транспортом січні- вітні 2013 р.
перевезено 290,1 млн пасажирів
(104,7 % до рівня відповідно о
період 2012 ро ), в т. ч. плат-
них 171,2 млн (на 3,7 % більше,
ніж січні- вітні 2012 ро )

У столиці зросла кількість
платників ПДВ

З почат ро платни ами
ПДВ зареєстр валися 6 222 під-
приємства, повідомила в. о. на-
чальни а Головно о правління
Міндоходів м. Києві Ірина Носа-
чова. За її словами, відповідно-
м періоді мин ло о ро зазна-
чений по азни с лав 4 499 с б’-
є тів осподарювання. Отже,

іль ість свідоцтв платни а ПДВ,
виданих за чотири місяці 2013
ро , зросла на 1 723 свідоцтва.
Станом на 1 травня на облі ГУ
Міндоходів м. Києві переб ває
понад 61 тисяча платни ів ПДВ.
Та ож Міндоходів на адали, що
наразі фахівцями відомства роз-
роблено прое т За он “Про вне-
сення змін до Подат ово о оде -
с У раїни щодо облі та реєс-
трації платни ів подат ів”, по ли-
аний спростити процед р реєс-
трації та облі платни ів ПДВ та
єдино о подат . “Кіль ість плат-
ни ів подат на додан вартість
б де зростати й надалі. Цьом
сприятиме можливість отриман-
ня свідоцтва ПДВ за допомо ою
еле тронних сервісів та впрова-
дження змін в подат овом за о-
нодавстві”, — пере онана Ірина
Носачова

Держекоінспекцію змусили
відновити діяльність 
підприємства
Проведеною про рат рою Ки-

ївсь ої області перевір ою вста-
новлено, що посадові особи Дер-
жавної е оло ічної інспе ції в об-
ласті вс переч чинном за оно-
давств протя ом 9 місяців без-
підставно зволі али з відновлен-

ням діяльності підприємства. Про
це “Хрещати ” поінформ вали
прес-сл жбі про рат ри Київ-
сь ої області. Та , травні мин -
ло о ро , за рез льтатами поза-
планової перевір и, зв’яз з
пор шенням мов дозвол на
розміщення відходів на 2012 рі (
дозвіл та ліміти не в лючено від-
ходи перероб и деревини — об-
різ и, тирса) в азаною Інспе цією
тимчасово заборонено (з пине-
но) діяльність деревообробної
дільниці підприємства, що ф н -
ціон є в Чорнобильсь ій зоні.
Одна , отримавши липні ми-

н ло о ро додат овий дозвіл,
підприємство зверн лось до Ін-
спе ції з листом про відновлення
діяльності з дол ченням підтвер-
дж ючих до ментів. Проте від-
повідно о рішення впродовж 9 мі-
сяців та і не б ло прийнято. Ли-
ше за втр чання про рат ри об-
ласті діяльність підприємства
вітні поточно о ро відновлено.
Винній особі о олошено до ан

Столичного податківця 
судитимуть за хабар 
у тисячу доларів
Працівни ами про рат ри

Дніпровсь о о район м. Києва
спільно зі співробітни ами СБУ

під час одержання хабара в роз-
мірі 1 000 доларів США затрима-
но оловно о ревізора-інспе то-
ра відділ ДПІ Дніпровсь ом
районі. Я повідомили “Хреща-
ти ” прес-сл жбі про рат ри
Дніпровсь о о район , до право-
охоронців зверн вся приватний
підприємець із заявою про те,
що столичний подат івець вима-
ає ньо о хабар розмірі 1 000
доларів США. Бізнесмен повідо-
мив, що за та с м оловний
подат овий ревізор-інспе тор
відділ районно о правління по-
дат ово о онтролю обіцяв не
призначати подат ові перевір и
по підприємствам, я ими воло-
діє підприємець.
Подат івця б ло затримано на

“ арячом ” під час отримання
рошей. У ході римінально о
провадження сл жбовець повні-
стю визнав свою вин вчиненні
римінально о правопор шення,
передбачено о ч. 2 ст. 368 КК
У раїни “Одержання хабара” та
по одився на ладання оди з
правос ддям.
На момент ладання оди

співробітни ДПІ пішов відстав-
з посади. Ухвалою с д йом

обрано запобіжний захід ви ля-
ді застави в розмірі 23 тис. рн.
Наразі матеріали римінально о

провадження з обвин вальним
а том с еровано до Дніпровсь о-
о районно о с д м. Києва для
роз ляд по с ті. По за інченню
роз ляд справи с д визначить
мір по арання олишньом пра-
воохоронцю

Столиця зібрала 2 мільйони 
туристичних зборів

У Києві т ристичний збір спла-
ч ють 309 с б’є тів осподарю-
вання, а саме: 108 фізичних осіб
та 201 юридична особа. За чоти-
ри місяці 2013 ро до місцево о
бюджет надійшло більше 2 млн
рн. Про це повідомила в. о. на-
чальни а ГУ Міндоходів м. Києві
Ірина Носачова.
Платни ами зазначено о збор

є ромадяни У раїни, іноземці, а
та ож особи без ромадянства,
я і переб вають на території Ки-
єва та отрим ють посл и з тим-
часово о проживання із зобов’-
язанням залишити місце переб -
вання в зазначений стро .
Став а т ристично о збор

Києві встановлена розмірі 1 %
від вартості сьо о період про-
живання в отелях, емпін ах, мо-
телях, ртожит ах, інших за ла-
дах отельно о тип , санаторно-
рортних за ладах столиці

Кияни скаржаться
на якість товарів
До столичної інспекції з питань
захисту прав споживачів у квітні
надійшло 285 звернень
Марта КОХАН

“Хрещатик”

Хоча санітарно-епідеміоло ічна сит ація столиці все ж
достатньо стабільна, поті с ар містян щодо я ості різ-
них видів прод ції не припиняється. Та , я повідомили
“Хрещати ” в Інспе ції з питань захист прав спожива-
чів місті Києві, за вітень 2013 ро . б ло одержано
285 звернень від споживачів, з них 191 вирішено пози-
тивно, по решті надані відповідні роз’яснення. За алом
Інспе цією вітні 2013 ро б ло проведено 216 пере-
віро .

Як уточнили в Інспекції, за встановлені порушення суб’єктів господарю�

вання було притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено

штрафів на суму 16 тис. 92 грн. За адміністративно�господарською відпові�

дальністю накладено санкцій на суму 33 тис. 79 грн. Громадяни, які по�

страждали, отримали свої гроші назад: за результатами розгляду 42 тис. 54

грн повернуто споживачам.

Спеціалісти, зі свого боку, нагадують, що, купуючи продукти, споживач

має обов’язково дивитися строк придатності на упаковці та зберігати про�

тягом 3�х днів чек з магазину. “Якщо споживач виявив неякісний продукт,

йому у той самий день або на наступний потрібно піти до магазину та по�

просити повернути гроші”,— відзначає експерт Ради підприємців при

Кабміні юрист Сергій Кравченко. У випадку, якщо споживачу відмовили,

потрібно скаржитись у відповідні відомства та звертатися з позовом до су�

ду. Крім того, у реалізаторів продуктової продукції має бути обов’язково у

наявності сертифікат якості, а також довідка із санітарно�епідеміологічної

служби (особливо для м’яса та молочних продуктів).

Варто зауважити і той факт, що отруєння харчовими продуктами дуже

важко довести, якщо воно не є масовим, оскільки підтвердити, що ви от�

руїлись саме від того чи іншого продукту неможливо, констатують спеціа�

лісти. Так само неможливо довести провину виробників у випадку знахо�

дження, наприклад, у пакеті молока цвяхів чи інших предметів, оскільки

підтвердити той факт, що цвях потрапив до пакету під час виробництва, а

не ви його туди кинули самі, неможливо. Звичайно, це також тільки в то�

му випадку, якщо такий факт не є масовим, а поодиноким.

Нагадаємо, що наразі нагляд за безпекою виробництва харчових про�

дуктів та безпекою харчування здійснює Державна санепідслужба, яка та�

кож приймає скарги на їх якість від споживачів.

За даними відомства, під час перевірок СЕС зі свого боку виявляє близь�

ко 3 % продукції, яка не відповідає тим чи іншим критеріям як по Україні,

так і по Києву. Водночас зі столиці надходить більше скарг від споживачів

порівняно з іншими регіонами за рахунок близькості до відповідних кон�

тролюючих органів та більш свідомого ставлення киян до цієї проблеми,

адже тут більше можливості “достукатись” до відповідальних осіб
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 21 травня 2013 року

Найбільші показники реєстрації підприємців фіксують у столиці 
та на сході України

Київ та Донецьк — лідери 
у створенні нового бізнесу

Марта КОХАН
"Хрещатик"

Київ та Донець ий ре іон стали ліде-
рами з почат ро за темпами
створення ново о бізнес приватни-
ми підприємцями. Та , я повідоми-
ли “Хрещати ” Державній реєс-
траційній сл жбі У раїни, з почат
ро в У раїні зареєстровано 58 682
фізичні особи-підприємці, при цьом
найбільші по азни и реєстрації До-
нець ій області — 5 305, на др ом
місці Київ — 4 880. Далі ід ть Хар-
івсь а (3 739) та Одесь а області
(3 601) і Автономна Респ блі а Крим
(3 082). Найменше фізичних осіб-
підприємців за цей час зареєстрова-
но в Чернівець ій (1 028) та Терно-
пільсь ій (1 099) областях і в Севас-
тополі (746).

За кількістю ж зареєстрованих юридичних осіб

лідером залишається столиця. За даними Держре�

єстру, від початку нинішнього року в Україні за�

реєстровано майже 17 тис. (16 827) юридичних

осіб, і близько третини з них — у Києві, майже 

5 тис. (4 883). Друге місце посідає Дніпропетров�

ська область, де від початку року було зареєстро�

вано майже 1,2 тис. (1 127) нових юридичних осіб.

Найменша кількість юросіб, внесених до Єдино�

го державного реєстру юридичних осіб та фізич�

них осіб�підприємців у Чернівецькій області — це

186 суб’єктів господарювання (юридичних осіб).

Крім того, у відомстві повідомили, що 16 трав�

ня уряд ухвалив розпорядження, згідно з яким

районні, районні в містах Києві та Севастополі

державні адміністрації повинні передати реєстра�

ційні справи юридичних осіб та фізичних осіб�

підприємців Державній реєстраційній службі.

Згідно з документом, державні адміністрації на

місцях повинні забезпечити передачу реєстрацій�

них справ юридичних осіб та фізичних осіб�під�

приємців від виконавчих комітетів місцевих рад

до територіальних органів Укрдержреєстру до 

1 липня 2013 року. “Такий крок дасть можливість

працювати без перешкод державним реєстрато�

рам, які забезпечуватимуть реєстрацію юридич�

них осіб та фізичних осіб�підприємців”,— зазна�

чив голова Держреєстру Дмитро Ворона.

Умови ведення бізнесу спростять

У Міністерстві доходів та зборів у свою чергу

зазначають, що найближчим часом полегшити

умови ведення бізнесу в Україні дозволить також

подальше спрощення процедур реєстрації та облі�

ку платників податку на додану вартість та єдино�

го податку. Відповідний проект Закону “Про вне�

сення змін до Податкового кодексу України щодо

обліку та реєстрації платників податків”, розроб�

лений Міндоходів, також був підтриманий на за�

сіданні Кабміном 15 травня 2013 року.

“Законопроектом передбачено низку проце�

дур, які дозволяють підприємцям отримати від�

критий і, найголовніше, безкоштовний доступ до

державних реєстрів. Це черговий крок у межах

нашої діяльності щодо спрощення адмініструван�

ня податків і зборів, у першу чергу для представ�

ників малого та середнього бізнесу”, — підкрес�

лив глава Міндоходів Олександр Клименко.

З відмовою від практики видачі платникам вка�

заних податків свідоцтва про реєстрацію планує�

ться замінити його на виписку з відповідних реєс�

трів. Відразу після реєстрації дані про платника

податків будуть оприлюднені на офіційному веб�

порталі міністерства.

Також передбачене звільнення платників від

обов’язку повідомляти контролюючі органи про

зміни у своїх даних, якщо такі зміни внесені до

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб�підприємців. Крім того, скоро�

титься строк повідомлення банками про відкрит�

тя рахунків платникам податків, а також повідом�

лення органами Міндоходів про взяття таких ра�

хунків на облік з трьох днів до одного.

Підприємці в очікуванні

Водночас фахівці відзначають не тільки пози�

тивні, але й негативні моменти запланованих но�

вовведень. Серед позитивних експерт Ради під�

приємців при Кабміні Сергій Кравченко також,

зокрема, називає скасування необхідності отри�

мання свідоцтв про реєстрацію платника ПДВ та

надання можливості суб’єктам господарювання,

які не зареєстровані платниками ПДВ, обирати

ставку єдиного податку, що передбачає сплату

ПДВ, у разі зміни групи платників єдиного подат�

ку шляхом реєстрації платником ПДВ відповідно

до розділу V Податкового кодексу України і по�

дання заяви щодо зміни групи платників єдиного

податку.

До позитивних аспектів можна також зарахувати

пропозицію відмінити необхідність подання плат�

никами податків повідомлень про об’єкти оподат�

кування за місцезнаходженням кожного із таких

об’єктів, а також звільнення платників податків від

обов’язку повідомляти контролюючі органи про

зміни у своїх даних, якщо такі зміни внесені до

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі�

зичних осіб�підприємців, тощо. “Усе вище

наведене надасть можливість скороти бюрократич�

ні процедури, з якими зіштовхуються підприєм�

ці”,— повідомив “Хрещатику” Сергій Кравченко.

Побоювання ж викликає скорочення гранич�

ного строку повідомлення фінустановами подат�

кових органів про відкриття рахунків платників

податків, оскільки таке скорочення може при�

звести до того, що банківські працівники будуть

поспішати інформувати податкові органи про від�

криття рахунків та в результаті допускати помил�

ки у повідомленнях. “Це, звичайно, негативно

вплине на клієнтів фінустанов — підприємців”,—

вважає експерт

З початку року в Україні
зареєстровано 58 682 

фізичних осіб$підприємців, 
при цьому найбільші 
показники реєстрації
у Донецькій області – 

5 305, 
на другому місці Київ – 

4 880

До ва и
місцевих ор анів ви онавчої влади,

роботодавців, ерівни ів і працівни ів
підприємств, станов та ор анізацій!

За ініціативою Міжнародної ор анізації праці (МОП)
2013 рі проходить під девізом "Запобі ання професійним
захворюванням"

Охорона життя і здоров'я працюючих від вплив
небезпечних та ш ідливих виробничих чинни ів має
важливе соціальне значення, адже здоров'я працівни ів є
національним ба атством держави, ос іль и безпосе-
редньо впливає на працездатність людини, а відта — на
її доброб т і подальший розвито держави.

Том важливо пам'ятати, що проведення періодичних
медичних о лядів є запор ою:

- своєчасно о виявлення ранніх озна професійних
захворювань;

- забезпечення динамічно о спостереження за станом
здоров'я;

- вирішення можливості працівни а продовж вати робот
в відповідній професії.

Управління ВД ФССНВ м. Києві

http://fsnv.kiev.ua

Ділові новини
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 21 травня 2013 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У 1995 році на Паризь ій
онференції ЮНЕСКО б -
ло вирішено відзначати
23 вітня Всесвітній день
ни и та авторсь о о пра-
ва, мета я о о — ви ли-
ати молодо о по олін-
ня пова до літерат ри
та зал чити до читання
ни . У Києві цьо о ро
до свят вання Всесвіт-
ньо о дня ни и дол чи-
лася с спільно- манітар-
на імназія № 176. Вона
об’єднала молодь різних
раїн в онлайн-читанні
роман Мі еля Серванте-
са “Дон Кіхот”, я ий посі-
дає др е місце світі за
іль істю пере ладів ін-
шими мовами.

Всесвітній день книги — подія

вельми символічна для всієї світо�

вої літератури. У цей день покинули

світ або прийшли в нього такі відо�

мі письменники, як Вільям Шек�

спір і Мігель Сервантес, Моріс

Дрюон та Інка Гарсіласо де ла Вега,

Мануель Мехіа Вальєхо та Володи�

мир Набоков... Традиційно саме

цього дня у різних куточках світу

проводиться безперервне читання

шедевру світової літератури — тво�

ру Сервантеса “Дон Кіхот”. Сто�

лична гімназія № 176 залучила до

заходу школи�партнери по проекту

Асоційованих шкіл ЮНЕСКО “На�

вчання заради майбутнього” з Ро�

сії, Болгарії, Молдови.

“Дон Кіхот” 
на відеоконференції 
прозвучав чотирма мовами

Читання відкрили Перший сек�

ретар Посольства Іспанії в Україні

Віктор Мурсія Гарсон та методист

районного методичного центру

управління освіти Дніпровського

району Наталія Анатоліївна Сидо�

ренко. Під час онлайн�відеокон�

ференції учні гімназії та вихованці

шкіл�партнерів МБОУ гімназії

№ 39 міста Уфи (Росія), Теоретич�

ного ліцею “Георгі Асакі” міста

Кишинева (Молдова), ЗОШ імені

Вічо Гринчарова з міста Горна

Оряховиця (Болгарія) та спеціалі�

зованої школи І�ІІІ ступенів № 45

міста Севастополя читали розділи

роману Мігеля Сервантеса “Дон

Кіхот” іспанською, російською,

болгарською та українською мо�

вами. Надзвичайний і Повноваж�

ний Посол Іспанії в Україні пан

Хосе Родрігес Мояно та заступник

директора гімназії Валентина

Петрівна Плієнко також взяли

участь по телефону в одночасному

читанні роману, яке щорічно орга�

нізовує Центр образотворчого

мистецтва в Мадриді. Під час про�

екту в гімназії та в школах�парт�

нерах проходив конкурс малюнків

“Сторінками “Дон Кіхота”.

“Читання пройшло успішно та

цікаво для всіх його учасників. Ре�

зультат плідної співпраці у творчо�

му процесі — листи від шкіл�парт�

нерів зі словами вдячності та про�

позиціями щодо майбутніх проек�

тів,— розповіла “Хрещатику” ди�

ректор гімназії № 176 Валентина

Петрівна Лукашук.— Представни�

ки з Болгарії запросили нашу гім�

назію взяти участь в онлайн�кон�

ференції до Дня слов’янської пи�

семності. А колеги з міста Уфи

(Башкортостан, Росія) запропону�

вали стати учасниками безпере�

рвного онлайн�читання свого на�

ціонального епосу “Урал�батир”,

що планується на листопад 2013

року”.

На Тижні дитячої книги 
гімназисти зустрічалися 
з літераторами та співаками

До Всесвітнього дня книги гімна�

зія провела ще низку цікавих захо�

дів. 19 квітня делегація учнів і вчи�

телів взяла участь у традиційному

Тижні дитячої книги “Хто хоче сам

дива творити, той має з книгою

дружити” у Національному музеї

літератури України. Серед заходів

цього тижня були неповторні твор�

чі зустрічі із вітчизняними майстра�

ми літературного слова, поетами�

початківцями, літераторами�пере�

кладачами. Зокрема перекладач ди�

тячих книг Володимир Черниченко

виконував дитячі поетично�гумо�

ристичні твори з власної збірки у

супроводі гітари.

Цікавий творчий діалог на тему

“Справжнє життя — у творчості”

відбувся між гімназистами та відо�

мою співачкою, діячкою культури і

художницею Анжелікою Рудниць�

кою. Родзинкою зустрічі стало

спільне виконання її популярної

пісні.

“У сучасному технократичному

світі дуже важливо відзначати такі

дні, як День книги. Адже сьогодні�

шня глобальна комп’ютеризація,

надзвичайно швидкий темп життя й

інформаційна перенасиченість не

залишають місця книжці у житті ди�

тини,— впевнена директор гімназії

Валентина Лукашук.— Тому заходи,

у яких використовуються онлайн�

спілкування та онлайн�читання, є

надзвичайно важливими, бо допо�

магають завдяки технічним засобам

долучити молодь до читання книги

у будь�якому з її форматів: тради�

ційному, аудіо чи електронному”

До Києва привезли ікону 
"Миколай Утішитель"

Хресним ходом образ Cвятителя

Миколая був перенесений до рези�

денції Блаженнішого Митрополи�

та Київського і всієї України Воло�

димира, де Архіпастир перед іко�

ною відслужив подячний моле�

бень,— повідомляє офіційний сайт

УПЦ.

Після богослужіння Його Бла�

женство привітав усіх з прибуттям

до України ікони святителя Мико�

лая, зазначивши: “Я дякую Богові,

Його Пречистій Матері та Його

дивному угоднику Cвятителю Ми�

колаю за ті великі блага, які ми ду�

ховно отримуємо у нинішній час у

цій святій лаврі. Нехай молитви

Cвятителя Миколая, якого шанує

весь православний світ, будуть

завжди з усіма нами. Нехай Гос�

подь посилає усім нам небесні да�

ри, і надалі будуть в мирі наша

держава, наша Церква і кожний,

хто шанує Cвятителя Миколая”.

У суботу ікону Хресним ходом

перенесли з Києво�Печерської

лаври до подвор’я Свято�Пантеле�

імонівського на Афоні монастиря

при храмі святителя Михаїла, пер�

шого митрополита Київського

(вул. Шовковична, 39/1), що на те�

риторії Олександрівської (цен�

тральної клінічної) лікарні Києва.

У храмі святиня перебуватиме про�

тягом місяця.

Додамо, що, за деякими свідчен�

нями, наприкінці ХIХ ст. імператор

Микола ІІ подарував ікону Святите�

ля Миколая княгині Єлизаветі Фе�

дорівні Романовій на знак утіхи піс�

ля трагічної загибелі її чоловіка кня�

зя Сергія Олександровича.

Єлизавета Федорівна називала

ікону “Миколай Утішитель”. Пізні�

ше велика княгиня подарувала іко�

ну єрусалимському храму в ім’я

Олександра Невського (“На Роз�

копках”) при Олександрівському

подвір’ї в Єрусалимі.

Після мученицької смерті великої

княгині у 1918 році в Алапаївську

(Росія) ікону Святителя Миколая

почали почитати як таку, що “пе�

чаль, біль і смуток вгамовує і в подо�

рожі оберігає”.

Довгий час ікону оберігала схи�

монахиня Олександра — дружина

відомого російського композитора

Олександра Глазунова.

У травні 1963 року черниця Олек�

сандра одержала образ “Миколая

Утішителя” від Патріарха Єруса�

лимського Венедикта.

Після смерті матушки Олексан�

дри у 1968 році її прийомна дочка

Єлена перевезла ікону “Миколая

Утішителя”, десятки інших ікон і

особисті речі черниці до Мюнхена

(Німеччина).

З того часу ікона “Миколая Уті�

шителя” знаходиться у кімнаті�кап�

лиці Фонду ім. О. К. Глазунова у Ні�

меччині, який очолює опікун Олек�

сандрівського подвір’я в Єрусалимі

граф Микола Воронцов

Протягом місяця унікальна святиня перебуватиме у храмі святителя 
Михаїла, розташованого на території Олександрівської лікарні

Голосіївські волонтери взяли
участь у зборі(поході 
“Козацькими шляхами”
Волонтери Голосіївсь о о центр соціальних

сл жб для сім’ї, дітей та молоді взяли часть тра-
диційном 23-м зборі-поході “Козаць ими шляха-
ми”, що пройшов під аслом “Ми творимо щастя
своїми р ами”.

Під час проведення заход часни и брали часть майстер- ласах
“Країни творчості”: “Е о-долина” — створення птахівниць, плотів, ви о-
товлення е о-с мо , при рас з фетр ; на “Узбережжі творчості” — он-
чарство, ерамі а, різьблення, овальство, вілін , плетіння, шиття; на
“Уз ір’ї е стрим ” діти випроб вали себе подоланні т ристичних пе-
реш од, рали в спортивні і ри, плавали на ая ах, відвідали с ейт-
пар та с еледром, а та ож взяли часть двох нічних і рах.
За алом за час переб вання в наметовом таборі часни и відвідали

понад 100 різноманітних заходів

Дарничани провели районний
етап міського конкурсу 
“Київський вальс”
В палаці льт ри “Дніпро” (в л. Бориспільсь а,

10), що Дарниць ом районі, відб вся районний
етап місь о о он рс “Київсь ий вальс”. Захід
проводився за підтрим и Дарниць ої РДА, Б дин-

дитячої та юнаць ої творчості “Дивосвіт”.
За оцін ами фахово о ж рі, фіналістами районно о етап стали ви-

п с ни и 2013 ро з 7 навчальних за ладів Дарниці. І місце посіла ім-
назія № 315; ІІ місце — Слов’янсь а імназія, С андинавсь а імназія;
ІІІ місце — СШ№ 316, імназія “Діало ”, СШ № 329 “Ло ос”, СШ № 62.
На он рсі б ли представлені різнопланові хорео рафічні омпози-

ції — від ласично о до с часно о вальс . Захід завершив свят овий
онцерт, в я ом часни ів вітали ращі танцювальні х дожні оле ти-
ви район — “Країна танців”, “Гопа ”, “Візаві”, “Іріс”, а та ож во алісти
Софія Ш ідчен о та Ілля Ні олаєн о.
Переможці районно о етап візьм ть часть місь ом етапі он р-

с , я ий пройде 26 травня на Співочом полі. Команда-переможець
місь о о он рс на ородж ється дипломом ла реата та п тів ами на
літній відпочино виїзний дитячий оздоровчий за лад

У Деснянському районі визначено
найкращих учителів 
та вихователів 2013 року
У Деснянсь ом районі за ба атолітньою тради-

цією підвели підс м и районно о етап он рсів
“Учитель ро — 2013” та “Вихователь ро —
2013”. Най ращо о вчителя ро визначали номі-
націях — “Франц зь а мова”, “Інформати а”, “Ро-

сійсь а мова”, “М зичне мистецтво”, “Фізи а”. Переможцями он рс
номінації “Франц зь а мова” стали вчитель спеціалізованої ш оли

№ 207 з по либленим вивченням іноземної мови Оль а Сіри , номі-
нації “Інформати а” — вчитель Е ономі о-правово о ліцею Тетяна
Шиш арьова; номінації “Фізи а” — вчитель ш оли № 238 Людмила
Тибольч ; номінації “Російсь а мова” — вчитель спеціалізованої
ш оли № 247 Ганна Нові ова; номінації “М зичне мистецтво” — вчи-
тель імназії “Києво-Мо илянсь ий оле і м” Олена Безв ля .
У районном етапі он рс “Вихователь ро — 2013” перше місце

посіла Алла Шпильова та стала ла реатом місь о о етап . У ІІ етапі
місь о о он рс “Учитель ро — 2013” переможцями стали: номі-
нації “Інформати а” — вчитель Е ономі о-правово о ліцею Тетяна
Шиш арьова, номінації “Російсь а мова” — вчитель спеціалізованої
ш оли № 247 Ганна Нови ова

Дніпровці організували змагання
серед допризовної молоді
На стадіоні ш оли № 158 (в л. Стальсь о о, 12),

що Дніпровсь ом районі столиці, відб лися
районні зма ання допризовної молоді, я их взя-
ли часть представни и 7-ми спортивних л бів:
“Фа ел”, “Атлант”, “Лівобережний”, “Витязь”, “Ро-
весни ”, “Час вперед”, “Горизонт”. Від ожно о
л б зма алися чотири представни и. Метою за-

ход допризовної молоді є поп ляризація та пропа анда здорово о
способ життя.
Учасни и зма алися в наст пних видах: підтя вання на пере ладині,

стриб и в довжин (3 спроби), бі на 100 метрів, естафета (4х50 м).
Хоча всі допризовни и а тивно боролися за перемо , І місце посі-

ла оманда л б “Фа ел”, ІІ місце — оманда л б “Час вперед”, ІІІ
місце — оманда л б “Атлант”.
Переможці в ожній з номінацій б ли відзначені рамотами й меда-

лями. Команда-переможець зма ань отримала перехідний бо

Вчителі з Оболонського району
побували в гостях у компанії
"Майкрософт Україна"
У приміщенні омпанії “Май рософт У раїна”

відб вся семінар-тренін для вчителів-предметни-
ів “ІКТ я с ладова омпетентності с часно о вчи-
теля”.

Мета семінар -тренін — познайомитися з тенденціями розвит
освіти та ролі вчителя форм ванні навичо ХХІ століття. У заході взя-
ли часть і вист пили Світлана Литвинова, дире тор Методично о цен-
тр інформаційних техноло ій в освіті, Оль а Свириден о, дире тор на-
вчальних про рам омпанії “Май рософт У раїна” та Арт р Кочарян,
оординатор Про рами “Ш оли-новатори”.
Вчителі-предметни и з Оболонсь о о район столиці під час се-

мінар роз лян ли наст пні питання: ІКТ для форм вання навичо
ХХІ століття, OneNote для олаборації під час навчально-виховно о
процес , “хмарні техноло ії” — “Office 365”, еле тронний бюлетень
“Партнерство навчанні”, про рама “Форм й майб тнє” та с часні
пристрої для освіти, форм юче оцінювання — вимо и с часної осві-
ти

Освітяни й правоохоронці 
Святошина здійснили спільний
рейд(перевірку “Діти вулиці” 
та “Комп’ютер”
На території Святошинсь о о район б в про-

ведений районний профіла тичний захід “Діти
в лиці” та “Комп’ютер”. Ор анізатори рейд -пе-

ревір и — cл жба справах дітей Святошинсь ої РДА, відділ римі-
нальної міліції справах дітей Святошинсь о о РУ ГУ МВС У раїни в м.
Києві, районне правління освіти, Центр соціальних сл жб для сім’ї, ді-
тей та молоді.
Захід проведено на ви онання За онів У раїни “Про ор ани і сл жби
справах для дітей і спец станов для дітей”, “Про За альнодержавн

про рам “Національний план щодо реалізації Конвенції ООН про пра-
ва дитини” на період до 2016 ро ”.
Мета проведення цілодобових районних рейдів “Діти в лиці” — по-

передження дитячої безприт льності та бездо лядності, зміцнення
правопоряд серед неповнолітніх м. Києві, соціальний захист дітей,
я і потрапили с ладні життєві обставини

Новини районівСтоличні учні вшанували
День книги із Сервантесом
У гімназії № 176 організували онлайн!читання роману "Дон Кіхот"

На читання "Дон Кіхота" до с спільно- манітарної імназії № 176 завітав Перший се ретар Посольства Іспанії в У раїні
Ві тор М рсія Гарсон

У Всесвітній день ни и імназисти дол чили молодь різних раїн до онлайн-читання роман Мі еля Сервантеса

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

У п’ятницю, напередодні дня пам’яті Cвятителя Ми о-
лая Ч дотворця, я е відзначається 22 травня, до Києва
з Німеччини для по лоніння вір ючих перше приб ла
ні альна і она “Ми олай Утішитель”. У з стрічі образ
біля Святої Успенсь ої Києво-Печерсь ої лаври взяли
часть Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Во-
лодимир, д ховенство столиці, ви ладачі та вихованці
Київсь их д ховних ш іл, сестри милосердя сестрин-
ства на честь преподобном чениці Єлизавети та іно ині
Варвари, численні вір ючі. При храмі святителя Миха-
їла, першо о митрополита Київсь о о, що на території
Оле сандрівсь ої (центральної лінічної) лі арні Києва,
і она переб ватиме протя ом місяця.
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5Хрещатик 21 травня 2013 року

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

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №49 (1177)

ВІВТОРОК,
21 травня
2013 року

Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 
медико�санітарної допомоги № 1" Подільського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 133/9190 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30

частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 1, 3, 7 Закону України "Про порядок про�
ведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", з метою
розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного вико�
ристання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати шляхом злиття поліклініку № 3 Подільського району
м. Києва, поліклініку № 4 Подільського району м. Києва, створити на їх
майновій базі комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико#санітарної допомоги № 1" Подільського району м. Києва та від#
нести його до сфери управління Подільської районної в місті Києві дер#
жавної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико#санітарної допомоги № 1" Подільського району м. Ки#
єва є правонаступником усіх прав та обов'язків реорганізованих відповід#
но до пункту 1 цього рішення амбулаторно#поліклінічних закладів.

3. Подільській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно#правові заходи

щодо виконання цього рішення.
3.2. Створити комісії з реорганізації шляхом злиття амбулаторно#полі#

клінічних закладів.
3.3. Затвердити передавальні акти.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством

"Центр первинної медико#санітарної допомоги № 1" Подільського
району м. Києва на праві оперативного управління майно реорганізова#
них відповідно до пункту 1 цього рішення амбулаторно#поліклінічних
закладів.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер#
жавній адміністрації):

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико#санітарної допомоги № 1" Подільського району
м. Києва.

4.2. Привести свої розпорядження у відповідність до цього рішення.
5. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської місь#

кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Подільською
районною в місті Києві державною адміністрацією та за участю медичних
працівників закладів охорони здоров'я, про які йдеться в цьому рішенні, і
громадськості в обов'язковому порядку провести громадське обговорен#
ня цього питання.

6. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів охо#
рони здоров'я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або пере#
профілювання майна цих закладів до завершення реформи системи охо#
рони здоров'я в м. Києві.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі#
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 
медико�санітарної допомоги № 1" Святошинського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 135/9192 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30

частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 1, 3, 7 Закону України "Про порядок про�
ведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", з метою
розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного вико�
ристання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати шляхом злиття поліклініку № 3 Святошинського
району м. Києва, поліклініку № 4 Святошинського району м. Києва, дитя#
чу поліклініку № 1 Святошинського району м. Києва, створити на їх май#
новій базі комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної ме#
дико#санітарної допомоги № 1" Святошинського району м. Києва та від#
нести його до сфери управління Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико#санітарної допомоги № 1" Святошинського району м.
Києва є правонаступником усіх прав та обов'язків реорганізованих відпо#
відно до пункту 1 цього рішення амбулаторно#поліклінічних закладів.

3. Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно#правові заходи

щодо виконання цього рішення.
3.2. Створити комісії з реорганізації шляхом злиття амбулаторно#полі#

клінічних закладів.
3.3. Затвердити передавальні акти.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством

"Центр первинної медико#санітарної допомоги № 1" Святошинського
району м. Києва на праві оперативного управління майно реорганізова#
них відповідно до пункту 1 цього рішення амбулаторно#поліклінічних за#
кладів.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер#
жавній адміністрації):

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико#санітарної допомоги № 1" Святошинського
району м. Києва.

4.2. Привести свої розпорядження у відповідність до цього рішення.
5. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської місь#

кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Святошин#
ською районною в місті Києві державною адміністрацією та за участю ме#
дичних працівників закладів охорони здоров'я, про які йдеться в цьому рі#
шенні, і громадськості в обов'язковому порядку провести громадське об#
говорення цього питання.

6. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів охо#
рони здоров'я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або пере#
профілювання майна цих закладів до завершення реформи системи охо#
рони здоров'я в м. Києві.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі#
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 31 березня 2011 року № 100/5487 
"Про Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва на 2011—2012 роки"
Рішення Київської міської ради № 191/9248 від 18 квітня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 ро�
ку № 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", керуючись Бю�
джетним кодексом України та з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року
№ 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територі#
альної громади міста Києва на 2011—2012 роки" такі зміни:

1.1. Пункт 6 рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року
№ 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територі#
альної громади міста Києва на 2011—2012 роки" викласти в такій редакції:

"6. Фінансування заходів, пов'язаних з приватизацією об'єктів кому#
нальної власності територіальної громади міста Києва, здійснюється Де#
партаментом фінансів виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) в межах видатків, передбачених бюджетом міста
Києва на відповідний рік органу приватизації.

Затвердити додаток 3, яким визначити перелік заходів, що характери#
зують виконання цієї Програми.".

2. Доповнити рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року
№ 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територі#
альної громади міста Києва на 2011—2012 роки" додатком 3, що є додат#
ком до цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі#
сію Київської міської ради з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва основних засобів (дерева м'ясочервоного

каштана Briotii)
Рішення Київської міської ради № 189/9246 від 18 квітня 2013 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої
статті 26, частин другої та п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи листи благодійно�
го фонду "Шляхи в майбутнє" від 14 березня 2013 року № 14�03�13 та від 02 квітня 2013 року № 02�04/13, згоду комунального під�
приємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва від 13 березня 2013 року № 380, Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття від благодійного фонду
"Шляхи в майбутнє" до комунальної власності територіальної громади м.
Києва основних засобів (дерева м'ясочервоного каштана Briotii) у кілько#
сті 115 одиниць загальною вартістю 644,0 тис. грн (з ПДВ) та закріпити їх
на праві господарського відання за комунальним підприємством по утри#
манню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі#
сію Київської міської ради з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року
№ 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної

громади міста Києва на 2011—2012 роки"
Рішення Київської міської ради № 190/9247 від 18 квітня 2013 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної
громади міста Києва на 2011—2012 роки" такі зміни:

1.1. У пункті 4 рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіаль#
ної громади міста Києва на 2011—2012 роки" слова "Головне управління" замінити словом "Департамент".

1.2. У пункті 6 рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіаль#
ної громади міста Києва на 2011—2012 роки" слова "Головним фінансовим управлінням" замінити словами "Департаментом фінансів".

1.3. У пункті 26 Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011—2012 роки, затвердженої рішенням Київ#
ської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на
2011—2012 роки", слово "управліннями" замінити словами "структурними підрозділами".

1.4. У пункті 39 Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011—2012 роки, затвердженої рішенням Київ#
ської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на
2011—2012 роки", слова "газетах "Хрещатик" та "Урядовий кур'єр" замінити словами "газеті "Хрещатик".

2. Внести до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011—2012 роки" такі зміни:

2.1. Позиції 105, 121, 148, 149 розділу "Перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які
підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом" виключити.

2.2. Позицію 1 розділу "Перелік об'єктів групи Д (об'єктів незавершеного будівництва), що перебувають у комунальній власності територіальної гро#
мади міста Києва та підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом" виключити.

2.3. Позиції 71, 107 розділу "Перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом" викласти в такій редакції:

2.4. Позицію 10 розділу "Перелік об'єктів групи Е, пакети акцій (частки) яких перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Ки#
єва та підлягають приватизації" викласти в такій редакції:

3. Доповнити додаток 1 до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011—2012 роки" переліком об'єктів згідно з додатком до цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 18 квітня 2013 року № 190/9247

Доповнення 
до додатка 1 до рішення Київської міської ради 

від 31 березня 2011 року № 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:

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

10 ПАТ Науково
виробничий центр "Борщагівський хіміко

фармацевтичний завод"

03134, м. Київ, вул. Миру, 17 3100 шт.
29,95 %

71 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Закревського Миколи, 47, літ. "А" 339,9

107 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Перемоги, 60, літ. "А" 855,0

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

1 3 4 5

Група "А", викуп

144 Нежилі приміщення Коритко Л. І. м. Київ, вул. Гончара Олеся, 60, літ. "В" 59,6

145 Нежилі приміщення ГО "Турбота і милосердя" м. Київ, вул. Михайлівська, 14, літ. "А" 98,4

146 Нежилі приміщення ТОВ "МТВ" м. Київ, вул. Мечникова, 11 16,1

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

1 2 3 4 5

Група "А", аукціон

254 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Рибальська, 7, літ. "А" 147,3

255 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кудрі Івана, 10 27,9

256 Нежила будівля м. Київ, вул. Здолбунівська, 2 110,0

257 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Татарська, 3/2, літ. "А" 124,0

258 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Пушкінська, 32, літ. "А, А'" 117,6

259 Нежила будівля м. Київ, вул. Горького, 125, літ. "Б" 179,7

260 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Сімферопольська, 9 78,0

Додаток
до рішення Київської міської ради

від18 квітня 2013 року № 191/9248

Додаток 3
до рішення Київської міської ради

31 березня 2011 року № 100/5487

Перелік заходів, 
пов'язаних з приватизацією об'єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
в 2013 році

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

№ Перелік заходів Одиниця виміру Обсяг
фінансування

1 2 3 4

видатків:

1 Витрати, пов'язані з проведенням інформаційно
пропагандистської та рекламної
діяльності з проведення приватизації комунального майна, висвітлення приватизаційних
процесів у засобах масової інформації, підтримки сторінки Департаменту комунальної
власності м. Києва в Інтернеті

тис. грн 200,0

2 Витрати, пов'язані з оплатою послуг інших сторонніх організацій, залучених до роботи,
пов'язаної з підготовкою до приватизації, послуг суб'єктів оціночної діяльності, юридичних
послуг та послуг зберігачів і реєстраторів, послуг експертів та консультантів у процесі
управління майном

тис. грн 590,0

3 Витрати, пов'язані з підтримкою функціонування єдиної комп'ютерної мережі
Департаменту, придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки, програмної
продукції

тис. грн 520,0

4 Витрати, пов'язані з виконанням господарсько
договірних робіт (послуг зв'язку,
формування та забезпечення збереження архівних документів, придбання інформаційно

довідникових та передплатних видань, виконання науково
дослідних робіт, канцелярські
видатки, придбання обладнання та інвентарю, витрати на відрядження, навчання та
підвищення кваліфікації кадрів Департаменту комунальної власності м. Києва)

тис. грн 140,0

Очікуваний результат

продукту: Одиниця виміру Кількість

1 Кількість складених рецензій на звіти про незалежну оцінку об'єктів комунального майна,
що підлягають приватизації

од. 170

2 Кількість укладених договорів од. 120

3 Загальна площа нежилих приміщень, запланованих до приватизації м2 35000,0

ефективності:

Виконання планових обсягів надходження коштів до бюджету міста Києва від приватизації
комунального майна

тис. грн 300000,0

якості:

Відсоток виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації комунального майна % 100
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Хрещатик 21 травня 2013 року

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
( »Ø¬—‹ ¿ Ã≤—‹ ¿ ƒ≈–∆¿¬Õ¿ ¿ƒÃ≤Õ≤—“–¿÷≤fl)

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2010 року
№ 571 "Про реконструкцію металевих бар'єрних огороджень першої групи 

на магістральних дорогах та вулицях в місті Києві"
Розпорядження № 335 від 18 березня 2013 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України "Про дорожній рух", статті 19 Закону України "Про автомобільні дороги", частини
4 статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", у зв'язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з реконструкції металевих бар'єрних огороджень першої групи на магістральних дорогах та вулицях в місті Києві, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2010 року
№ 571 "Про реконструкцію металевих бар'єрних огороджень першої гру#
пи на магістральних дорогах та вулицях в місті Києві":

1. Доповнити пункт 2 підпунктом 2.9 у такій редакції:
"2.9. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему

організації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених в
пункті 1 цього розпорядження.".

2. Пункт 3 викласти в новій редакції:
"3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки#

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов#

леному порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій вико#
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки про#
ектно#кошторисної документації та з реконструкції металевих бар'єрних
огороджень першої групи на магістральних дорогах та вулицях в місті Ки#
єві до програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 та
наступні роки.".

3. У графі 4 додатка до розпорядження цифри "2012" замінити цифра#
ми "2014".

Голова О. Попов

Про реконструкцію будівлі цеху середніх ремонтів з добудовою малярного
відділення Центру технічного обслуговування тролейбусів на вулиці 

Довженка, 7 у Шевченківському районі
Розпорядження № 338 від 18 березня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 29, 30, 34 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності", враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої деожавної адміністрації) від 25 червня 2012 року № 1077 "Про затвердження змін до статуту комунального підприємства "Киів�
пастранс", з метою здійснення діагностики технічного обслуговування та ремонту рухомого складу, що знаходиться в
господарському віданні комунального підприємства "Київпастранс", в межах функцій органу місцевого  самоврядування:

1. Визначити КП "Київпастранс" замовником робіт з розробки
проектно#кошторисної документації та реконструкції будівлі цеху середніх
ремонтів (літера "Є") з добудовою малярного відділення Центру
технічного обслуговування тролейбусів на земельній ділянці за адресою
вулиця Довженка, 7 у Шевченківському районі. 

2. КП "Київпастранс":
2.1. Визначити у встановленому порядку на конкурсних торгах

генеральні проектну та підрядну будівельні організації для виконання
робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

2.2. Забезпечити розробку та затвердження у встановленому порядку
проектно#кошторисної документації.

2.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви#
конання будівельних робіт.

2.4. Забезпечити прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом
об`єкта.

2.5. Земельно#правові питання вирішити у встановленому порядку.
2.6. При укладенні договору підряду на виконання будівельних робіт

обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якос#

ті виконання робіт та встановити гарантійні терміни експлуатації об'єкта.
3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки#

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов#
леному порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій вико#
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки про#
ектно#кошторисної документації та з реконструкції будівлі цеху середніх
ремонтів (літера "Є") з добудовою малярного відділення Центру технічно#
го обслуговування тролейбусів на земельній ділянці за адресою вулиця
Довженка, 7 у Шевченківському районі до проекту програм економічного
і соціального розвитку м. Києва на 2013 та наступні роки за рахунок кош#
тів КП "Київпастранс".

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма#
сової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Про заходи щодо організації сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі
в місті Києві в 2013 році

Розпорядження № 572 від 18 квітня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства зовнішніх економічних

зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4303:2004 "Роздрібна та оптова торгівля.
Терміни та визначення понять", ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства. Класифікація", рішень Київської міської ра�
ди від 24 лютого 2011 року № 56/5443 "Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасо�
вих споруд торговельного, побутового, соціально�культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності,
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких
рішень Київської міської ради", від 28 лютого 2013 року № 97/9154 "Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговель�
ного, побутового, соціально�культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві", з метою
організації роботи об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, надання додаткових послуг з організації відкритих
майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, в межах функцій органу місцевого самовря�
дування:

1. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконав#
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс#
трації) спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями
здійснити комплекс загальноміських організаційно#правових заходів що#
до:

1.1. Розміщення об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної ме#
режі з продажу безалкогольних напоїв, морозива, плодоовочевої продук#
ції, фруктів, кісточкових плодів, баштанних культур у період з 01 травня
2013 року до 30 жовтня 2013 року.

1.2. Надання додаткових послуг з організації відкритих майданчиків
для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в
період з 18 квітня 2013 року до 30 листопада 2013 року.

2. Затвердити сформоване згідно з заявами суб'єктів господарювання
та пропозицій районних в місті Києві державних адміністрацій:

2.1. Адресне розміщення об'єктів сезонної дрібнороздрібної торго#
вельної мережі з продажу безалкогольних напоїв та морозива, що додає#
ться;

2.2. Адресне розміщення об'єктів сезонної дрібнороздрібної торго#
вельної мережі з продажу плодоовочевої продукції, фруктів, кісточкових
плодів та баштанних культур, що додається;

2.3. Адресне розміщення відкритих майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного господарства, що додається;

2.4. Адресне розміщення об`єктів дрібнороздрібної торговельної мере#
жі комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), що додається.

3. Організацію роботи об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної
мережі та надання додаткових послуг з організації відкритих майданчиків
для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства
здійснювати за умови виконання вимог рішення Київської міської ради від
24 лютого 2011 року № 56/5443 "Про затвердження Порядку визначення
обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельно#
го, побутового, соціально#культурного чи іншого призначення для здійс#
нення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та вне#
сення змін до деяких рішень Київської міської ради".

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
4.1. Здійснювати розміщення об'єктів сезонної дрібнороздрібної тор#

говельної мережі та надання додаткових послуг з організації відкритих
майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного гос#
подарства згідно з адресними розміщеннями, затвердженими пунктом 2
цього розпорядження.

4.2. Створити комісії із залученням представників місцевих органів
влади відповідних районів (далі — комісії), на засіданнях яких визначити
суб'єктів господарювання, які будуть здійснювати підприємницьку діяль#
ність шляхом використання об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговель#
ної мережі з продажу безалкогольних напоїв, морозива, плодоовочевої
продукції, фруктів, кісточкових плодів та баштанних культур згідно з ад#
ресними розміщеннями, затвердженими пунктом 2 цього розпоряджен#
ня.

У разі наявності більше одного звернення від суб'єктів господарюван#
ня щодо розміщення за однією адресою об'єктів сезонної дрібнороздріб#
ної торговельної мережі згідно з адресними розміщеннями, затверджени#
ми пунктом 2 цього розпорядження, визначення суб'єктів господарюван#
ня для здійснення підприємницької діяльності відповідно до вимог цього

розпорядження здійснюється комісіями з урахуванням наступного:
досвід роботи суб'єкта господарювання протягом попередніх років;
відсутність скарг щодо діяльності суб'єкта господарювання за попе#

редні роки;
дотримання суб'єктом господарювання протягом попередніх років ви#

мог законодавства України, що регламентує торговельну діяльність, сані#
тарні норми та правила благоустрою;

участь суб'єкта господарювання у соціальному розвитку району;
стан обладнання, що використовується в роботі суб'єктом господарю#

вання.
4.3. Забезпечити подання Департаменту промисловості та розвитку

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) копій протоколів комісій із зазначенням
суб'єктів господарювання, які будуть здійснювати підприємницьку діяль#
ність шляхом використання об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговель#
ної мережі з продажу безалкогольних напоїв, морозива, плодоовочевої
продукції, фруктів, кісточкових плодів та баштанних культур згідно з ад#
ресними розміщеннями, затвердженими пунктом 2 цього розпоряджен#
ня.

4.4. Інформувати суб'єктів господарювання, які будуть визначені від#
повідно до вимог підпункту 4.2 пункту 4 цього розпорядження, щодо до#
дання через міський дозвільний центр необхідних документів для укла#
дення з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва вико#
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації) договорів про сплату пайової участі (внеску) власників тимчасо#
вих споруд торговельного, побутового, соціально#культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об'#
єктів благоустрою м. Києва.

4.5. Здійснювати заходи щодо функціонування об'єктів сезонної дріб#
нороздрібної торговельної мережі та відкритих майданчиків для харчуван#
ня біля стаціонарних закладів ресторанного господарства згідно з адрес#
ними розміщеннями, затвердженими пунктом 2 цього розпорядження, з
дотриманням вимог законодавства України, що регламентує торговельну
діяльність, санітарні норми та правила благоустрою.

5. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконав#
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс#
трації):

5.1. Координувати роботу районних в місті Києві державних адмініс#
трацій щодо визначення суб'єктів господарювання, які будуть здійснюва#
ти підприємницьку діяльність шляхом використання об'єктів сезонної
дрібнороздрібної торговельної мережі з продажу безалкогольних напоїв,
морозива, плодоовочевої продукції, фруктів, кісточкових плодів та баш#
танних культур згідно з адресними розміщеннями, затвердженими пунк#
том 2 цього розпорядження.

5.2. Здійснювати укладення із суб'єктами господарювання договорів
про сплату пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торго#
вельного, побутового, соціально#культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою
м. Києва щодо об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та
відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресто#
ранного господарства згідно з адресними розміщеннями, затвердженими
пунктом 2 цього розпорядження.

5.3. У разі виявлення порушень суб'єктами господарювання вимог
законодавства України, що регламентує торговельну діяльність, санітар#

ні норми та правила благоустрою під час функціонування об'єктів сезон#
ної дрібнороздрібної торговельної мережі та відкритих майданчиків для
харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, на#
давати відповідну інформацію до Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу Київської місь#
кої ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті
Києві державних адміністрацій для вжиття відповідних заходів реагува#
ння.

6. Департаменту міського благоустрою та збереження природного се#
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з 18 квітня 2013 року до 31 грудня 2013 року
здійснювати контроль за дотриманням суб'єктами господарювання пра#
вил благоустрою та недопущення функціонування об'єктів сезонної дріб#
нороздрібної торговельної мережі та відкритих майданчиків для харчуван#
ня біля стаціонарних закладів ресторанного господарства без виконання
ними вимог пункту 3 цього розпорядження.

7. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити
недопущення функціонування об'єктів несанкціонованої торгівлі та дотри#
мання вимог цього розпорядження.

8. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

8.1. від 28 квітня 2012 року № 696 "Про заходи щодо організації сезон#
ної торгівлі в м. Києві на 2012 рік";

8.2. від 31 травня 2012 року № 904 "Про внесення змін та доповнень
до додатків 3, 5 до розпорядження виконавчого органу Київської місь#
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.04.2012
№ 696".

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків та голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

Голова О. Попов

Про затвердження проекту 
"Реконструкція зовнішніх інженерних мереж 

під будівництво нового міжнародного пасажирського терміналу 
аеропорту "Київ" (Жуляни). Коригування"

Розпорядження № 336 від 18 березня 2013 року
Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", постанови Кабінету Міністрів України від 11

травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи", в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити проект "Реконструкція зовнішніх інженерних мереж під будівництво нового міжнародного пасажирського терміналу аеропорт "Київ
(Жуляни). Коригування", рекомендований до затвердження Державним підприємством "Спеціалізована державна експертна організація — центральна
служба української державної будівельної експертизи" (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово#комунального господарства Укра#
їни) ДП "Укрдержбудекспертиза" (експертний звіт від 14 грудня 2012 року № 00#1370#2012/13), з такими техніко#економічними показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснює замовник
будівництва на підставі обгрунтувальних документів та результатів їх детальної перевірки ДП "Укрдержбудекспертиза".

3. Під час укладання замовником договору підряду на реконструкцію зовнішніх інженерних мереж під будівництво нового міжнародного пасажир#
ського терміналу аеропорту "Київ" (Жуляни) передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні
строки експлуатації об'єкта.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07
липня 2011 року № 1188 "Про затвердження проекту реконструкції зовнішніх інженерних мереж під будівництво нового міжнародного пасажирського
терміналу аеропорту "Київ" (Жуляни)".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо#
в'язків.

Голова О. Попов

Найменування показників Один. виміру Кількість

Характер будівництва реконструкція

Прокладання водопровідної мережі     400 мм з чавунних труб км 1,2615

Перекладання каналізаційної мережі

побутової каналізації з     600 мм на     800 мм км 0,0545

Прокладання мережі дощової каналізації     560 мм з поліетиленових труб км 1,654

Прокладання кабельних мереж 35 кВ в 2 лінії км 5,67

Прокладання кабельних мереж 10 кВ в 2 лінії км 1,80

Прокладання кабельних мереж 10 кВ в 4 лінії км 0,26

Прокладання кабельних мереж 10 кВ в 1 лінії км 1,76

Реконструкція (переобладнання) ТП728, ТГО892, РП267, ПС "Нікольська", ПС "Гарнізонна" шт. 5

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 03.12.2012, тис. грн 74269,341

у тому числі:


 будівельно
монтажні роботи тис. грн 49751,132

устаткування тис. грн 9955,861

інші витрати тис. грн 14562,348

Із загальної кошторисної вартості виконано станом на 01.08.2012,

у тому числі:


 будівельно
монтажні роботи тис. грн 26077,009

устаткування тис. грн 6993,568

інші витрати тис. грн 8749,170

Тривалість реконструкції місяць 4,5

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 13 вересня 2007 року № 1196
"Про будівництво автодороги 

для з'єднання вул. Олекси Довбуша 
з вул. Бутлерова та вул. Червоногвардійською"

Розпорядження № 339 від 18 березня 2013 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України "Про дорожній рух", статті 19 Закону України "Про автомобільні дороги", статті 34

Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", з метою покращення руху транспорту у Дніпровському районі, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 вересня 2007 року
№ 1196 "Про будівництво автодороги для з'єднання вул. Олекси Довбу#
ша з вул. Бутлерова та вул. Червоногвардійською", виклавши його в но#
вій редакції:

"Про реконструкцію автодороги
для з'єднання вул. Олекси Довбуша
з вул. Бутлерова та вул. Червоногвардійською
у Дніпровському районі
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України "Про дорожній рух",

статті 19 Закону України "Про автомобільні дороги", статті 34 Закону
України "Про регулювання містобудівної діяльності", з метою покращення
руху транспорту у Дніпровському районі, в межах функцій органу місце#
вого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно#кошторисної документації та рекон#
струкцію автодороги для з'єднання вул. Олекси Довбуша з вул. Бутлеро#
ва та вул. Червоногвардійською у Дніпровському районі.

2. Замовником з розробки проектно#кошторисної документації та ре#
конструкції автодороги для з'єднання вул. Олекси Довбуша з вул. Бутле#
рова та ВУЛ. Червоногвардійською у Дніпровському районі визначити ко#
мунальну корпорацію "Київавтодор".

3. Комунальній корпорації "Київавтодор":
3.1. Визначити у встановленому законодавством порядку на конкурс#

них торгах генеральні проектну та будівельну організації для проектуван#
ня та реконструкції автодороги для з'єднання вул. Олекси Довбуша з вул.
Бутлерова та вул. Червоногвардійською у Дніпровському районі.

3.2. В складі проектно#кошторисної документації на реконструкцію
автодороги для з'єднання вул. Олекси Довбуша з вул. Бутлерова та
вул. Червоногвардійською у Дніпровському районі передбачити шля#
хопровід через під'їзні залізничні колії, що перетинають вул. Олекси
Довбуша.

3.3. Забезпечити розробку проектно#кошторисної документації, про#
вести її експертизу та затвердити в установленому законодавством по#
рядку.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви#
конання будівельних робіт.

3.5. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки#
єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро#
ку № 1051/1051.

3.6. В установленому порядку розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС
України в м. Києві схему організації дорожнього руху на період рекон#
струкції автодороги для з'єднання вул. Олекси Довбуша з вул. Бутлерова
та вул. Червоногвардійською у Дніпровському районі.

3.7. В установленому порядку вирішити майново#правові питання
звільнення території, що потрапляє під пляму забудови нового проїзду,
від гаражів, огорож та споруд.

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київ#
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановлено#
му порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого ор#
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвес#
тиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки проектно#кошторисної
документації та реконструкції автодороги для з'єднання вул. Олекси Довбу#
ша з вул. Бутлерова та вул. Червоногвардійською у Дніпровському районі до
програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 та наступні
роки.

5. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки#
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та кому#
нальному підприємству "Київпастранс" після завершення робіт, зазначе#
них в п.1 цього розпорядження, організувати нові маршрути громадсько#
го транспорту загального користування на житловий мікрорайон ДВРЗ в
Дніпровському районі.

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

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.".

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 21 травня 2013 року

На великому екрані покажуть
актуальні проблеми людства
У Києві стартує фестиваль документальних фільмів "Кінолітопис�2013"
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Cьо одні в столичном Б дин архі-
те тора від ривається ХІІ Київсь ий
міжнародний фестиваль до мен-
тальних фільмів “Кінолітопис —
2013”. Протя ом п’яти днів допитли-
вим продемонстр ють понад 50
стрічо , присвячених видатним пос-
татям, історії, злободенним явищам,
та ож відб д ться р лий стіл архі-
вістів та іноле торій.

Відкриє фестиваль світова прем’єра картини

Яна Артюса�Бертрана “Спрага світу”, присвяче�

на одному з основних ресурсів, необхідних для

життя,— воді. За словами генерального директора

“Кінолітопису” Лариси Єфименко, Артюс�

Бертран очолює у Франції рух за виживання люд�

ства і відомий своєю співпрацею з Люком Бессо�

ном над стрічкою “Дім”, яка викликала резонанс

і була заборонена в 36 країнах світу. “Дім” теж по�

кажуть на фестивалі.

За словами голови оргкомітету фестивалю Ми�

коли Проданчука, з 80 стрічок до конкурсу обра�

ли 35 з 20�ти країн світу, що порушують пробле�

ми, які найбільше тривожать людство і стосують�

ся здоров’я, захисту довкілля, історії. У конкурсі

фестивалю “Кінолітопис�2013” візьмуть участь 17

українських фільмів. Також відбудеться 28 прем’�

єр, з них 8 — українських.

Головними акцентами “Кінолітопису — 2013”

виступають знакові дати: 1025�річчя Хрещення

Русі, 70�річчя визволення Києва від фашистів,

100�річчя від дня народження видатного лікаря

Миколи Амосова. Одна з рубрик фестивалю при�

свячена архітектурі в кінодокументалістиці: про�

ектам Антоніо Гауді, зникненню Венеції, зни�

щенню київського Хрещатика під час війни.

Новинкою фестивалю стане проведення кон�

ференції за участю архівістів з України, Росії, Бі�

лорусії, Азербайджану та Узбекистану, які обгово�

рюватимуть нове життя старого кіно, а також пре�

зентуватимуть власні архівні кадри на військову

тематику (23 травня). Зокрема українські архіві�

сти підготували стрічки до 70�річчя визволення

Києва. А розпочне конференцію фільм індій�

ського режисера “Целулоїдний чоловік”, матері�

ал до якого Шивендра Сінкх Дангарпур збирав по

всій країні.

Частина програми зосередиться в Центрі науки

і культури Росії в Києві, в тому числі і кінолекто�

рій з Євгеном Гороховським, присвячений твор�

чості Костянтина Станіславського, учасники

якого побачать забуті кадри з шедеврів російсько�

го кінематографа 1920�30�х років (22 травня о

18.00).

В позаконкурсній програмі увагу варто зверну�

ти на “Сліпий погляд” англійської документаліст�

ки Люсі Уолкер, три новели норвезького режисера

Скулє Еріксона, серед яких — відзначений багать�

ма нагородами “Фіорд”. А фільмом�закриттям

цьогорічного “Кінолітопису” стане стрічка

“Смітник” Кандіда Брейдлі (США) на екологічну

тематику, головну роль в якому виконав оскарів�

ський лауреат Джеремі Айронс.

“Кінолітопис
2013”
Коли: 21—25 травня

Де: Будинок архітектора (вул. Бориса Грінчен�

ка,7), Центр науки і культури Росії в Києві 

(вул. Борисоглібська, 2)

Вхід вільний

Детальніша програма на сайті: www.kinoli

topys.com

На від ритті фестивалю презент ють останню артин Яна Артюса-Бертрана "Спра а світ ",
я а демонстр є цінність води для людини та планети

ЗАЯВА про е оло ічні наслід и діяльності
при е спл атації прое товано о об'є та

Планована діяльність — б дівництво житлово о б дин з вб довано-
приб дованими офісними приміщеннями та підземним пар ін ом по в л.
Ш лявсь а, 32 Шевчен івсь ом районі м. Києва (за ошти інвестора).
Шляхи здійснення мети: б дівництво 25-поверхово о односе ційно о

житлово о б дин з вб довано-приб дованими офісними приміщеннями та
підземним пар ін ом; влашт вання від ритої автостоян и; влашт вання
майданчи ів для відпочин дітей та дорослих та осподарсь о о майданчи .

Прое тований об'є т не підпадає під санітарн ласифі ацію дод. 4 ДСП-176-
96 і нормативної С33 не потреб є.

З ідно з прое том, для забезпечення еле тропостачанням б дин , що
прое т ється, передбачається переобладнання трансформаторної підстанції ТП.

При е спл атації пар ін ів та від ритих автостояно в сій зоні вплив
прое товано о об'є та про ноз ються та і ви иди : азот діо син — 0,001375;
в лецю о сид — 0,064134; 0,064134 — 0,003428 /с. На території приле лої
заб дови забр днення приземно о шар атмосферно о повітря збільш ється
нес ттєво по всім ін редієнтам — не більше 0,01 ГДК.мр.

Ш мовий вплив прое товано о об'є та на приле л заб дов здійснюється при
виїзді та заїзді ле ових автомашин з підземно о пар ін і проїздах. Та ий вплив
обмеж ється санітарними розривами. Всі ці мови ви он ються.
Водопостачання — централізоване. З ідно з ТУ, виданими АК

"Київводо анал", джерелом водопостачання житлово о б дин є водопровідна
мережа по в л. Ш лявсь ій.
Каналіз вання — централізоване. З ідно з ТУ, виданими АК "Київводо анал",

під лючення передбачено до аналізаційної мережі по в л. Ш лявсь ій.
Відведення дощових і талих (поверхневих) вод з ідно з технічними

мовами, виданими КК "Київавтодор", відведення дощових і талих вод з території
б дин та пар ін виріш ється за ритою самопливною дощовою системою з
під люченням до існ ючої дощової аналізації по пров. Брест-Литовсь ом .
Вплив на еоло ічне середовище та ґр нти — в межах діючих

нормативів.
На частині ділян и знаходяться зелені насадження, частина я их потреб є

видалення встановленом поряд . Передбачено бла о стрій території з ідно
дендроплан з ма симальним збереженням існ ючих зелених насаджень.
Безпе а для життєдіяльності населення за рівнями хімічних та

ш мово о впливів арант ється.
Розміщення прое товано о об'є та забезпеч є раціональне ви ористання

місь их площ для задоволення потреб населення і має мінімальний вплив на
нав олишнє середовище.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА щодо здійснення прое тних рішень
б дівництво та е спл атація об'є та прое тованої діяльності відповідності з
нормами і правилами охорони НС і вимо е обезпе и;
впровадження захисних заходів;
вивіз б дівельно о сміття відповідно з лімітами;
озеленення території з ідно з відомістю озеленення.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовни ): ТОВ "ГЛОБАЛЬНА РЕСТОРАННА ГРУПА — УКРАЇНА".
Поштова і еле тронна адреса: 03680, м.Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72-А, оф. 177.

2. Місце розташ вання майданчи ів (трас) б дівництва (варіанти): м. Київ,
Солом'янсь ий район, в л. Полз нова, 1.

3. Хара теристи а діяльності (об'є та): влашт вання за лад ресторанно о
осподарства в ромадсь ій б дівлі з літньою терасою, заїздами та остьовою автостоян ою.
Технічні і техноло ічні дані: за лад ресторанно о осподарства.

4. Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності: діяльність ресторанів,
надання посл мобільно о харч вання.

5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
- земельних: площа ділян и с ладає 0,2885 а, з ідно з Державним а том на право

постійно о орист вання. Серія ЯЯ № 389719, виданий 03.02.2012
- сировинних: відс тні
- енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло): аз — 36,92 нм3/ один , еле троенер ія

— 300 Вт
- водних: всьо о — 26,78 м3/доб , в т.ч.: осподарчо-поб тові — 17,28, на виробничі — 8,0,

на полив — 1,5 м3/доб .
- тр дових: для ф н ціон вання за лад ресторанно о осподарства "KFC" потрібно 42 чол.

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації): під'їзд з в л. Полз но-
ва та в л. Г. Кирпи.

7. Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: відс тні.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами: не
потрібно.

9. Можливі впливи планової діяльності (при б дівництві й е спл атації) на
нав олишнє середовище:
- лімат і мі ро лімат: не впливає
- повітряне: при маневр ванні автомобілів та автостоян и (ви иди: діо сид азот — 0,0109 /с

та 0,01429 т/рі , о сид в лецю — 0,2039 /с та 0,2666 т/рі , в леводні — 0,02444 /с та
0,03176 т/рі ); дахові азові ондиціонери (ви иди: діо сид азот — 0,0079 /с та 0,128 т/рі ,
о сид в лецю — 0,0047 /с та 0,075 т/рі ); витяжна система арячо о цех (ви иди: а ролеїн
— 0,011х10-6 /с та 0,26х10-6 т/рі ); витяжна система зони мий и інвентарю (ви иди: натрію
ідро сид — 0,002032 /с та 0,013 т/рі ). С марні ви иди = 0,253872 /с та 0,52866 т/рі
В процесі діяльності творюються рід і відходи: СПАР (сто и від сан. приборів), жири

(виробнича аналізація).
- водне: онцентрація СПАР дорівнює 17,3 /м3, що не перевищ є ГДК на с идання місь

аналізацію (20 /м3). Вип с виробничої аналізації передбачений з встановленням
жиро ловлювача

- р нт: для тилізації відходів ви ористов ють прес для сміття та ба и для сміття.
- рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти: не впливає
- нав олишнє соціальне середовище (населення): забезпеч є додат овим місцем

відпочин , надає посл и мобільно о харч вання, створює додат ові робочі місця.
- нав олишнє техно енне середовище: не впливає

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,
знеш одження або безпечно о захоронення: Господарсь о-поб тові вивозяться за
призначенням з ідно з затвердженими лімітами та дозволами; артон та папір — на вторинн
перероб ; жир та люмінесцентні лампи — з ідно до овірних мов.

11. Обся ви онання ОВНС: ОВНС розроблена в обсязі я для е оло ічно безпечно о
об'є та, з ідно вимо ам ДБН А.2.2-1-2003 "С лад і зміст матеріалів оцін и впливів на
нав олишнє середовище (ОВНС) при прое т ванні і б дівницті підприємств, б дин ів і спор д".

12. Участь ромадсь ості: П блі ація в ЗМІ ( азета "Хрещати ").

Товариство з обмеженою відповідальністю "СНВК "Юпітер",
розташоване за адресою: м. Київ, в л. Верховинна 80-а, повідомляє про намір
отримати дозвіл на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря.

Підприємство здає в оренд власне нер хоме майно та належить до третьої
р пи об'є тів, для я их розробляються до менти з об р нт вання ви идів.

З ідно зі Звітом з інвентаризації ви идів забр днюючих речовин в
атмосферне повітря (2013р.) підприємство має З азові печі повітряно о
опалення власній топ овій для теплопостачання в опалювальний період.
Відведення прод тів з орання здійснюється димовими тр бами, я і виведені
вище дах приле ло о житлово о б дин . Кіль ість забр днюючих речовин по
двоо ис азот та о ис в лецю с ладає — 0,003098 /с та 0,006305 т/рі .
З ідно з рез льтатами розрах н ів розсіювання забр днюючих речовин в
атмосферном повітрі встановлено, що онцентрації забр днюючих речовин не
перевищ ють ГДК.

За важення та пропозиції надсилайте в місячний термін після п блі ації до
Святошинсь ої районної в м. Києві адміністрації за адресою: 03115, м. Київ,
проспе т Перемо и, 97, се тор е оло іі, тел. 424-23-42.

Інстит т проблем математичних машин і систем
Національної а адемії на У раїни

о олош є про намір передачі державно о нер хомо о майна в оренд
(03680, м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 42)

1. Об'є т № 1: офісне приміщення на др ом поверсі в б дівлі лабораторно о
орп с "В" за альною площею 308,80 в.м, вартість приміщення за незалежною оцін ою
від 31.10.2012 р. становить 666 424,55 рн, стро оренди — до 3-х ро ів. Можлива мета
ви ористання приміщення: розміщення офіс . Ціна оренди становить без ПДВ 32,37 рн за
1 м2 в місяць.

2. Об'є т № 2: офісне приміщення на др ом поверсі в б дівлі лабораторно о
орп с "В" площею 224,17 в.м, вартість приміщення, визначена незалежною оцін ою від
31.10.2012 р. становить 510 661,11 рн, стро оренди — до 3-х ро ів. Можлива мета
ви ористання приміщення: розміщення офіс . Ціна оренди становить без ПДВ 34,17 рн за
1 м2 в місяць.

3. Об'є т № 3: с ладсь е приміщення на першом поверсі в б дівлі лабораторно о
орп с "В" площею 96,60 в.м, вартість приміщення, визначена незалежною оцін ою від
28.02.2013 р. становить 160 603,00 рн, стро оренди — до 3-х ро ів. Можлива мета
ви ористання приміщення: розміщення с лад . Ціна оренди становить без ПДВ 20,78 рн за
1 м2 в місяць.

Інформація для орендарів:
1. У ладення до овор оренди на мовах типово о.
2. Додат ові мови: відш од вання Орендодавцю витрат на тримання орендовано о

приміщення, ом нальних платежів, подат на землю, на розміщення о олошення.
3. У разі надходження додат ових заяв б де о олошений он рс на право оренди цих об'є тів.
4. Останній день приймання заяв про оренд : 4 червня 2013 ро за адресою: 03680, м. Київ,

пр. А ад. Гл ш ова, 42, орп с 2, імн. 514-Б, телефон: (044) 526-55-06, фа с (044) 526-64-57.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає, я відповідачів, На ородно-
о Ма сима Ві торовича, На ородн Ірин Михайлівн , по цивільній справі
№ 2/756/1746/13р. за позовом Слинь ової Галини Сер іївни до Слинь ова Михай-
ла Про оповича, На ородно о Ма сима Ві торовича, На ородної Ірини Михайлів-
ни, Оболонсь ої районної в м. Києві Державної адміністрації, про визнання права
на житлов площ , роз ляд я ої призначено на 06.06.2013 на 15.00.

Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. №18, с ддя С рипни О.Г.
У разі неяв и, справ б де роз лян то відс тності відповідачів.

В Шевчен івсь ом с ді міста Києва 21.05.2013 о 16.00 б де
роз лядатися справа про позбавлення права орист вання жилим
приміщенням та зняття з реєстрації місця проживання, ви ли аємо в
я ості відповідача Кальчева Юрія Дорофійовича до районно о с д міста
Києва за адресою: Смирнова-Ласточ іна, 10-Б (с ддя А.І. Г меню ).

в л. Стецен а, 20, орп. 1 — нежитлове приміщен-
ня за альною площею 33,22 в.м, цільове ви орис-
тання — с лад, стро оренди — 2 ро и 364 дні,
стартовий розмір орендної плати — 1189,86 рн
без ПДВ за місяць;
в л. Тростянець а, 6-Г, літер А — нежитлове при-
міщення за альною площею 45,90 в.м, цільове ви-
ористання — в залежності від вид ви ористання,
передбаченом Методи ою розрах н орендної
плати за майно територіальної ромади міста Киє-
ва, я е передається в оренд , але не нижче 3 %,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, вартість майна ста-
ном на 29.02.2012 — 440868,00 рн без ПДВ;
в л. Героїв Дніпра, 53 літер А — нежитлове примі-
щення за альною площею 38,60 в.м, цільове ви-
ористання — с б'є т осподарювання, що здій-
снює поб тове обсл ов вання населення, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орен-
дної плати — 1220,89 рн без ПДВ за місяць;
в л. Вол ова, 20-А, літ. Б — нежитлове приміщен-
ня першо о поверх за альною площею 95,30 в.м,
цільове ви ористання — поб тове обсл ов вання
населення (пральня), стро оренди — 2 ро и 364
дні, стартовий розмір орендної плати — 3552,09
рн без ПДВ за місяць;
в л. Кондратю а, 8, орп. 1 — нежитлове примі-
щення першо о поверх за альною площею
12,00 в.м, цільове ви ористання — тор овельний
об'є т з продаж продовольчих товарів, рім това-
рів піда цизної р пи, стро оренди — 2 ро и 364
дні, стартовий розмір орендної плати — 674,00 рн
без ПДВ за місяць;
в л. Петра Запорожця, 26, орп. 2 — нежитлове
приміщення першо о поверх за альною площею
63,34 в.м, цільове ви ористання — афе, я е не
здійснює продаж товарів піда цизної р пи, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орен-
дної плати — 2040,00 рн без ПДВ за місяць;
просп. Правди, 66-А, літ. А — нежитлове примі-
щення за альною площею 70,00 в.м, цільове ви-
ористання — приватний навчальний за лад
(с б'є т осподарювання, що здійснює освітню ді-
яльність), стро оренди — 2 ро и 364 дні, старто-
вий розмір орендної плати — 1466,72 рн без ПДВ
за місяць;
просп. Гон адзе, 20, літ. В — нежитлове приміщен-
ня за альною площею 80,80 в. м, цільове ви о-
ристання — розміщення с б'є та осподарювання,
що здійснює поб тове обсл ов вання населення,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 2350,42 рн без ПДВ за місяць;
в л. Мілютен а, 19 — нежитлове приміщення др -

о о поверх за альною площею 20,40 в.м, цільо-
ве ви ористання — інше ви ористання нер хомо о

майна, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий
розмір орендної плати — 2229,03 рн без ПДВ за
місяць;
в л. Виборзь а, 111, орп. 1 — нежитлове примі-
щення за альною площею 21,15 в.м, цільове ви-
ористання — тор овий об'є т з продаж автомобі-
лів, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий роз-
мір орендної плати — 2961,44 рн без ПДВ за мі-
сяць;
просп. Повітрофлотсь ий, 86, літ. М — нежитлове
приміщення першо о поверх за альною площею
53,40 в.м, цільове ви ористання — офіс, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орен-
дної плати — 4687,50 рн без ПДВ за місяць;
просп. Повітрофлотсь ий, 86-А, літ. В — нежитло-
ве приміщення першо о поверх за альною пло-
щею 30,40 в.м, цільове ви ористання — с лад, а-
мера схов , араж, стро оренди — 2 ро и 364 дні,
стартовий розмір орендної плати — 1118,00 рн
без ПДВ за місяць;
просп. Повітрофлотсь ий, 86-А, літ. В — нежитло-
ве приміщення першо о поверх за альною пло-
щею 77,40 в.м, цільове ви ористання — майстер-
ня, що здійснює технічне обсл ов вання та ре-
монт автомобілів , стро оренди — 2 ро и 364 дні,
стартовий розмір орендної плати — 4506,66 рн
без ПДВ за місяць;
просп. Повітрофлотсь ий, 86-А, літ. В — нежитло-
ве приміщення першо о поверх за альною пло-
щею 15,60 в.м, цільове ви ористання — офіс,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 1617,50 рн без ПДВ за місяць;
в л. Урлівсь а, 13 — нежитлове приміщення пер-
шо о поверх за альною площею 5,00 в.м, цільо-
ве ви ористання — тор овий об'є т з продаж про-
довольчих товарів, рім товарів піда цизної р пи,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 376,67 рн без ПДВ за місяць;
просп. Комарова, 3, орп. 5 — нежитлове примі-
щення за альною площею 71,00 в.м, цільове ви-
ористання — приватний за лад охорони здоров'я,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 4824,17 рн без ПДВ за місяць;
в л. Горь о о, 115 — нежитлове приміщення пер-
шо о поверх за альною площею 84,63 в.м, цільо-
ве ви ористання — афе, що не здійснює продаж
товарів піда цизної р пи , стро оренди — 2 ро и
364 дні, стартовий розмір орендної плати —
7356,00 рн без ПДВ за місяць;
в л. Відпочин , 11, орп. 1 — нежитлове приміщен-
ня першо о поверх за альною площею 1,00 в.м,
цільове ви ористання — платіжний термінал, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орен-
дної плати — 414,03 рн без ПДВ за місяць;

в л. Солом'янсь а, 17, орп. 2 — нежитлове примі-
щення першо о поверх за альною площею
50,00 в.м, цільове ви ористання — апте а, що ре-
аліз є отові лі и, стро оренди — 2 ро и 364 дні,
стартовий розмір орендної плати — 4466,00 рн
без ПДВ за місяць;
в л. Пимонен а, 10-А — нежитлове приміщення
др о о поверх за альною площею 54,00 в.м, ці-
льове ви ористання — офіс, стро оренди — 2 ро-
и 364 дні, стартовий розмір орендної плати —
6766,58 рн без ПДВ за місяць;
в л. Пимонен а, 10-А — нежитлове приміщення
першо о поверх за альною площею 11,00 в.м,
цільове ви ористання — тор івля непродовольчи-
ми товарами, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стар-
товий розмір орендної плати — 1499,09 рн без
ПДВ за місяць;
в л. Мілютен а, 19 — нежитлове приміщення за-
альною площею 2,00 в.м, цільове ви ористання
— інше ви ористання нер хомо о майна, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орен-
дної плати — 355,87 рн без ПДВ за місяць;
в л. Соціалістична, 12 — нежитлове приміщення
першо о поверх за альною площею 3,00 в.м, ці-
льове ви ористання — тор овельний автомат, що
відп с ає продовольчі товари, стро оренди —
2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати —
319,10 рн без ПДВ за місяць;
в л. Смоленсь а, 8 — нежитлове приміщення пер-
шо о поверх за альною площею 24,48 в.м, цільо-
ве ви ористання — апте а, що реаліз є отові лі и
(аптечний п н т), стро оренди — 2 ро и 364 дні,
стартовий розмір орендної плати — 2664,69 рн
без ПДВ за місяць;

Кон рс б де проведено через 20 алендарних днів
після оп блі вання інформації в азеті "Хрещати " за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, аб. 523 об
14.30. Я що останній день стро припадає на вихід-
ний, свят овий або інший неробочий день, що визна-
чений відповідно до за онодавства У раїни, он рс
б де проведено на перший за ним робочий день.

Кінцевий термін подання до ментів для часті он-
рсі — за 3 робочі дні до дати проведення он рс .

Ознайомитись з мовами он рс та отримати
додат ов інформацію можна за адресою: 01001,
м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної
власності м. Києва, . 524, телефони для довідо :
279-27-86, 279-27-93, на ВЕБ-сторінці Департамент
ом нальної власності м. Києва (www.gukv.gov.ua) та
на ВЕБ-сторінці Департамент ом нальної власності
м. Києва с ладі ВЕБ-сайт Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації на офіційном ВЕБ-порталі Київ-
сь ої місь ої влади (www.kievcity.gov.ua).

1. Замовни : КП "Житлоінвестб д-УКБ"
Поштова адреса: м. Київ, в л. Володимирсь а, 42

2. Варіанти розташ вання б дмайданчи ів:
м. Київ, в л. Ш лявсь а, 32 Шевчен івсь ом районі

3. Хара теристи а діяльності (об'є та): ба ато-
поверховий житловий б дино

Технічні і техноло ічні дані: б дівництво 25-поверхо-
во о односе ційно о житлово о б дин з вб довано-
приб дованими приміщеннями, офісами та підземним
пар ін ом термін е спл атації 50 р. і більше

4. Потреба в рес рсах при б дівництві і
е спл атації:

- земельних — 0,2976 а

- еле тропостачання — від мережі з ідно з ТУ

- теплопостачання — від мережі з ідно з ТУ

- водопостачання — від мережі з ідно з ТУ

- тр дових — б дівництво з ідно з штатним роз ладом

5. Транспортне забезпечення (при б дівництві й
е спл атації): з ідно з ошторисом б дробіт,
дворівневий підземний пар ін для постійно о збері ан-

ня автомобілей меш анців прое т ємо о б дин
іль ості 92 м/місця для авто та 34 місць пар вання
мотоци лів-одина ів та від рита автостоян а на 2 м/м
для інвалідів

6. Е оло ічні та інші обмеження планованої
діяльності за варіантами: У прое ті б д ть враховані
е оло ічні, санітарно- і ієнічні, протипожежні, місто-
б дівельні й територіальні обмеження з ідно діючих
нормативних до ментів

7. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і
захист території за варіантами: Топо рафо-
еодезичні, інженерно- еоло ічні та інші виш вання
ви он ються необхідном обсязі. Прое тні рішення
б д ть забезпеч вати ви онання ДБН та санітарно-
і ієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та
захисні заходи. Передбачається: ви онати ор анізацію
відведення поверхневих сто ів і відведення оспо-
дарсь о-поб тових сто ів до місь ої аналізаційної
мережі; бла о стрій та озеленення приле лої території
з ідно дендроплан .

8. Можливі впливи планованої діяльності (при
б дівництві й е спл атації):

- повітряне середовище: очі вані забр днення
атмосферно о повітря не перевищ ватим ть
0,01 ГДК.мр. по всім забр днюючим речовинам

- водне середовище: водовідвід з території заб дови
ви он ється за ритою системою з під люченням до
існ ючої дощової аналізації

- р нти: в межах норм

- рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти: з ідно
а т обстеження зелених насаджень №126 від
27.03.13р. всьо о видаляється зелених насаджень —
дерев — 15 шт., щів — 2 шт.(в т.ч. пересадж ванню
2 шт.) Разом залишається на збереження: дерев —
18 шт. Зелені насадження, що залишаються на місці
в межах відведеної під заб дов ділян и, повинні
б ти о ороджені і не пош одж ватись.

9. Відходи виробництва, можливість їх
повторно о ви ористання, тилізації, знеш оджен-
ня або безпечно о захоронення — тилізація та
знеш одження за о ремими до оворами

10. Участь ромадсь ості: м. Київ, в л. Володи-
мирсь а, 42. Час ознайомлення 2013 р.

О олошення Орендодавця — Інстит т фізіоло ії ім О.О. Бо омольця НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

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

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСАМИ:

ЗАЯВА про наміри

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 заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Юридична адреса
балансо трим вача,

телефон

Повна хара теристи а та
місцезнаходження об'є та

оренди

Реєстр.
№ нер хом.

майна

За альна
площа, в.м

Вартість майна
за нез.

оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Цільове
ви ористання
об'є та оренди

Інші мови

1
01024, м. Київ,

в л.Бо омольця, 4

Кімнати № 220, 222 на 2-ом
поверсі адміністративно-

лабораторно о орп с (АЛК)
10301 49,3 303550,00 До 31.12.2015

розміщення
офіс Відш од ван-

ня вартості
о олошення в

ЗМІ2 /---/
Кімната № 224 на 2-ом поверсі
адміністративно- лабораторно о

орп с (АЛК)
10301 29,9 184100,00 До 31.12.2015

Розміщення при-
ватно о за лад
охорони здоров'я

П А Х О Щ І Г Т У Ф
К А Д Р С О Т Е Е

В Р Е М Я У Р А Н І Я
Л Е Щ А Т А Л О

П И С А К А Б О М О Н Д
Ч А Т Г Л О Б У С З
К И А У Т О Д А Ф Е

Г О Н К О Н Г З Д О Н

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Футзал. “Біличанка” — переможець Кубка 
України
У Броварах відб вся фінальний матч К б а У раїни з ф тзал серед

жіно . У вирішальном протистоянні з стрілися переможець першості
“Біличан а” з смт. Коцюбинсь о о та срібний призер чемпіонат “Ні а-
ПНПУ” з Полтави. Події матч розвивалися досить стрім о. Вже з пер-
ших хвилин номінальні ості з Полтави понеслися вперед, зм сивши
“біло-зелених” стартовий відрізо провести на своїй половині поля.
На ородою за наполе ливість став швид ий ол, я ий на 4-й хвилині
реаліз вала Таїсія Бабен о. Одна перева а остей тривала недов о —
вже на 11-й хвилині Ганна Про опен о зрівняла рах но матчі. Цей
ол підбадьорив “біло-зелених”, і вони заходилися шт рм вати ворота
остей. На 26-й хвилині Ганна Про опен о записала на свій рах но
д бль — її чер овий дальній постріл вінчався спіхом — 2:1. Після цьо-
о ра трохи стихла, і на перерв оманди пішли за мінімальної пере-
ва и “Біличан и”. А ось др ом таймі лядачі стали свід ами справж-
ньої зливи олів. На 41-й, 54-й і 57-й хвилинах най раща нападниця
л б з Коцюбинсь о о Ганна Ш ль а вдало діяла завершенні ата , і
рах но став 5:1. Єдине, на що вистачило полтавсь о о л б ,— це на
ол престиж , я ий забила Юлія Д дарч
У підс м 5:2 на ористь “Біличан и”, і оманда з Київсь ої області

вчетверте поспіль робить “золотий д бль”

Футбол. Олегу Блохіну соромно за свою 
команду
У першості У раїни з ф тбол за т р до фініш визначився остаточ-

ний розподіл призових місць. Я відомо, чемпіонсь ий тит л здоб в
донець ий “Шахтар”. Єдина інтри а, я а збері алася до звітно о т -
р ,— боротьба за др сходин між хар івсь им “Металістом” та и-
ївсь им “Динамо”. І ось неділю все стало відомо. Столичні ф тболіс-
ти виїзном матчі проти сімферопольсь ої “Таврії” зазнали при рої
пораз и — 2:3 — і втратили сі шанси наздо нати он рента. Гра ви-
далася д же напр женою, що расномовно засвідч є статисти а попе-
реджень та вил чень. За матч рефері по азав ф тболістам 8 жовтих та
2 червоні арт и. За “Динамо” відзначалися Бра н Ідейє на 27-й хви-
лині та Андрій Ярмолен о на 75-й. Після матч оловний тренер иїв-
сь о о л б Оле Блохін не стрим вався висловлюваннях. “Комент -
вати нічо о. За рез льтат відповідаю я, це зроз міло. Я не очі вав, що
оманда влашт є на полі та е. Це ціл овите неподобство і аньба и-
ївсь ом “Динамо”. Навіть не те, що ми про рали, а в цілом настрій та
самовіддача дея их ф тболістів рі. Ми можемо про рати, але про-
рати в боротьбі. До то о ж отре з’яс валося, що ба ато равців не
відповідає рівню иївсь о о “Динамо”,— зазначив пан Блохін. Настав-
ни “Таврії” Оле Л жний оворив лише приємні слова про своїх під-
опічних: “Ф тболісти повністю ви онали мою станов на р від пер-
шої до останньої се нди (повторюся — саме се нди!). Цим я д же
задоволений. Б ла хороша самовіддача, майстерність, ви онання і фі-
зичний стан теж б в на рівні. Видно, що хотіли ви рати”. Зазначимо,
що “Металіст” свою р ви рав і вперше в історії став срібним призе-
ром першості. На своєм стадіоні хар ів’яни здолали опір дніпропет-
ровсь о о “Дніпра” — 2:1

Температура +20°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура +26°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 43 %

Температура +20°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 55 %

Прогноз погоди на 21 травня 2013 року

ОВНИ, в ролі арбітра в запальних дис сіях ви б дете непере-
вершені, миріть людей, я і волею долі опинилися вашом полі,
с леюйте розбиті лечи и, відновлюйте пор йновані домовлено-
сті, підпис йте ділові оди. У стос н ах з бла овірними – період
роз віт , вдихніть романтичний імп льс тліюче ч ттєве ба аття.
ТЕЛЬЦІ, натис айте на тр дові педалі, але не механічно, а з

творчим хистом, ваш тр д о питься. Я що надійде ви ідна ді-
лова пропозиція — по одж йтеся, заробите рошей і заре о-
менд єте себе з най ращо о бо серед ерівництва, за лавши
ар’єрний ф ндамент.
БЛИЗНЯТА, ви — харизматична особистість, я а армонійно

поєдн є в собі чарівність, інтеле т, здоровий л зд, вміє стави-
ти перед собою важлив ціль і наполе ливо до неї ро вати.
Б ти щасливим сьо одні є всі шанси, охайтеся, розважайтеся і
нама айтеся зробити світ ще ращим, наповнивши йо о пози-
тивними вібраціями.
РАКІВ до 26 червня доля вповноваж є ви он вати місію бла-

одійни а, жертовно допома ати тим, хто цьо о потреб є. Таєм-
ні висо і по ровителі вас є, вони від Бо а, тож в с р тн мить
завжди прийд ть на допомо . Б дьте стриманими і толерант-
ними, шан йте за альноприйняті моральні цінності. Взаєморо-
з мінню з оточенням сприятим ть ввічливість, люб’язність, о-
товність підтрим вати приємн бесід , міння йти на омпроміс.
ЛЕВИ, інформаційне поле Всесвіт до ваших посл , черпай-

те потрібні знання, задовольняйте інтеле т альний олод. В
мистецтві спіл вань з людьми вам теж рівних не б де, ви мо-
жете проявити себе я талановитий посередни , читель, по-
радни , с ддя-миротверець, відданий др , рамотний фахі-
вець. Мати справи ліпше з д ховними та освіченими особами,
я і здатні розділити ваші по ляди, ідейні подобання, блажити
ненаситн допитливість. Тримайтеся Близнят.
ДІВАМ пощастить розба атіти, але за мови жорст о о ба-

ланс приб т ів та витрат. Ні опій и на вітер! Всі фінанси ма-
ють в ладатися з ма симальною рентабельністю. На роботі, я -
що не влаштов є зарплата, є сенс по оворити з шефом,
швидше за все, він піде вам наз стріч.
ТЕРЕЗИ, стати ероєм дня б де ле о, я що не сидіти інерт-

но і не че ати з моря по оди, ви її самі здатні створити на влас-
ний сма . Б дьте ініціативними, а помічни и та по ровителі
знайд ться. Досвід сфері спіл вань з людьми олосальний,
захоплюйте ер дицією, приворож йте філософсь ими таланта-
ми і р хайте намічені плани, до 26 червня триває щаслива см -
а. І модно прибирайтеся та менше омле с йте, це на ладає
не ативн печать на імідж!
СКОРПІОНАМ бажано облишити передов , перебаз ватися в

партизансь ий тил та тихо вести свою діяльність, остері аючись
шпи нів. Тоді з мієте за рити бор ові армічні дір и, що від-
риє двері світле майб тнє. Не заб дьте влашт вати “санітар-
ний день” для совісті, вн трішня чистота — необхідна мова для
д ховної еволюції, а на неч пар че ає де радація.
СТРІЛЬЦІ, в реч не стрибайте, а б дьте в парі з бла овір-

ними, ол бтеся, збері айте вірність один одном , до 26 червня
маєте реставр вати шлюбний союз і добре йо о зцемент вати,
тоді протя ом ро оря не знатимете. Можна взяти часть
світсь их заходах, влашт вати др жню вечір , порозважатися в
олі др зів, з я ими вас єднають симпатії, спільні д ховні інте-
реси.
КОЗЕРОГАМ, визначено пройти тест долі на професійн

омпетентність, завоювати авторитет оле , ерівництва, про-
явивши ом ні абельність, мітливість, обізнаність, вихова-
ність, естетичний сма . І довести, що ви золото адрово о фон-
д в оле тиві! До властивої цілеспрямованості постарайтеся
додати та і орисні я ості, я демо ратичність, отовність по-
верн тися до олишньої співпраці, здатність присл хатися до
ч жої д м и, хороше знання ділово о ети ет .
ВОДОЛІЇ, заpяджайте життєвий а м лятор наснажливими

емоціями, роз вітайте, ідеал охано о поряд. До 26 червня три-
ває романтична епопея, том оли отримаєте любовні пропози-
ції, варто по одитися, висо а небесна остя Любов радо від ри-
ла свої обійми, тож і нор вати тим безцінним даром Творця
протипо азано!
РИБИ, там, де інші ле о долають с р т , ви навпа и ризи -

єте зіт н тися з серйозними тр днощами, піти ва-бан і... ви-
рати! У ризові моменти ни айте пані и, страх і депресивно-
о настрою, тоді від риється др е дихання. Я що хочете відно-
вити справедливість або поверн ти собі щось, не розд вайте
свар . Ви здатні знайти пере онливі ар менти, надійні до ази
і вірних союзни ів

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  2 1  Т Р А В Н Я

ранок день вечір

У столиці відзначили
динамівців
Нагороди отримали 5 спортсменів товариства, а також 3 атлети 
у номінації "Динамівська олімпійська надія"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Вчора відб лася церемонія
на ородження най спішні-
ших представни ів ФСТ
“Динамо” із зимових видів
спорт . Відзна и отримали
5 спортсменів товариства,
а та ож 3 атлети номіна-
ції “Динамівсь а олімпій-
сь а надія”. Участь в ро-
чистостях взяв заст пни
олови КМДА, віце-прези-
дент НОК У раїни Ві тор
Корж.

Цьогорічні зимові старти подару�

вали вболівальникам багато позитив�

них емоцій. На п’єдестал пошани не�

одноразово піднімалися атлети у си�

ньо�жовтих кольорах, що зайвий раз

підкреслює — зимові види спорту по�

волі відроджують свої славні тради�

ції. Варто зазначити: нинішній сезон

дуже важливий для спортивного

життя України. Вже через 8 місяців у

російському Сочі відбудуться Олім�

пійські ігри, і позитивні результати —

це головна запорука успішних висту�

пів на головних змаганнях чотири�

річчя. Приємно, що найбільше пред�

ставників до збірної України делегу�

вало ФСТ “Динамо”. Так, до націо�

нальної команди із зимових видів

спорту входять 64 атлети�динамівці,

а саме: біатлон — 20; лижний спорт

(гонки) — 9; фігурне катання — 14;

сноубординг — 8, шорт�трек — 7; гір�

ськолижний спорт — 6.

Серед усіх вищезгаданих команд

найкраще виступили динамівці у бі�

атлоні. Вони брали участь у чемпіо�

натах світу, Європи, в етапах Кубка

світу. Звичайно, найпліднішими для

спортсменів стала світова першість у

чеському Нове�Мєсто. Одразу 5 на�

город (1 золоту, 1 срібну та 3 бронзо�

ві нагороди) здобули динамівки

Олена Підгрушна, Вікторія та Ва�

лентина Семеренко. Також варто

відзначити вдалі виступи і юних

спортсменів. Зокрема Юлія Жура�

вок та Анастасія Меркушина на двох

здобули дві срібні та одну бронзову

медалі. Єдиними, хто з, так би мови�

ти, “небіатлоністів” отримав відзна�

ки, став представник фігурного ка�

тання Ярослав Паніот. В активі ки�

янина — срібна нагорода на ХІ Єв�

ропейському юнацькому олімпій�

ському фестивалі, який проходив у

місті Брашові (Австрія).

Після нагородження представник

чоловічої команди з біатлону Андрій

Дериземля прокоментував “Хреща�

тику” свої враження від заходу: “От�

римувати подарунки завжди приєм�

но, особливо від свого рідного това�

риства “Динамо”. Коли тебе поміча�

ють і підтримують — це надихає на

нові спортивні звершення. Однак на�

разі на відпочинок у нас відведено

дуже мало часу. Менше року залиши�

лося до сочінської Олімпіади, тому

вже зовсім скоро у нас розпочнуться

тренувальні збори. Цьогорічний се�

зон став для збірної та динамівців до�

сить успішним, однак завжди потріб�

но вдосконалювати свої результати.

Сподіваюся, що на Іграх ми зможемо

гідно представити Україну".

Оптимізм своїх підопічних цілком

і повністю підтримав Голова ФСТ

“Динамо”, віце�президент НОК

України Віктор Корж. “Сьогодні ми

намагаємося відродити зимові види

спорту. Так, у нас є певні проблеми,

але спільно з Міністерством молоді

та спорту, а також з федераціями ми

намагатимемося створювати умови

для наших атлетів, аби вони й надалі

радували нас здобутими нагородами.

Хочу зазначити, що за всі роки висту�

пів української збірної на зимових

Олімпіадах вітчизняні спортсмени

приїздили на Батьківщину з порож�

німи руками лише двічі. Однак коли

здобувалися медалі, це неодмінно бу�

ло пов’язано з товариством “Дина�

мо”. Наразі ми підготували досить

сильну жіночу команду з біатлону, та

на “підході” у нас вже є досить пер�

спективні спортсмени в інших видах

спорту. Зокрема, киянин Ярослав

Паніот, який наразі перебуває на збо�

рах в США. Також ми сподіваємося

на вдалий виступ представників “Ди�

намо” у такій дисципліні як шорт�

трек
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Цей день в історії 21 травня

1091 – Вперше зареєстр ва-
ли на Р сі затемнення Сонця
1842 – вийшов світ перший

том «Мертвих д ш» Ми оли Го-
оля
1853 – нат раліст-само Фі-

ліп Госсе презент вав лон-
донсь ом Ріджерс-пар "Вод-
ний віварій" – перший а варі м
1859 – зап щено одинни

Бі Бен Лондоні
1892 – в Києві почав
рс вати еле тричний трамвай
1904 – в Парижі заснована

ФІФА – Міжнародна федерація
ф тбол
1928 – Уолт Дісней отримав

патент на монопольне ви орис-
тання образ Мі і Ма са
1863 — почато б дівництва

Одесь ої залізниці

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Голова ФСТ "Динамо" Ві тор Корж ( центрі) на ородив най ращих спортсменів товариства
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