
200�річчя Тараса Шевченка — 
під знаком молодого Кобзаря
До ювілею видатного поета обрали кращий логотип

Бюджетні установи
економитимуть на теплі
До кінця року в столиці проведуть комплексну термосанацію 
112�ти навчальних закладів
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

70 % бюджетних станов міс-
та — в зоні підвищених втрат
теплової енер ії. Цей фа т і
те, що ціни на енер оносії
зростають щорічно, вперше
призвело до перевищення бю-
джетних затрат торі на
1 млрд рн. Тож столична
влада розробила ціл низ
прое тів з енер озбереження
в соціальній інфрастр т рі
міста. Дея і з них план ють
втілити життя вже цьо оріч.

Так, коштом Кіотського протоколу

вже цьогоріч можуть бути проведені ро�

боти з теплосанації майже 80�ти шкіл та

дитячих садочків. Про це під час засідан�

ня комітету з економічних реформ за�

явив голова КМДА Олександр Попов.

"З кожним роком ми спостерігаємо

тенденцію до зростання цін на енергоно�

сії, що спричиняє і значні бюджетні за�

трати. Тож завдання, яке перед нами ста�

вить Президент України та уряд — мак�

симально зменшити енергоспоживання.

Тому ми розгортаємо широкомасштабну

програму з енергозбереження і для цього

використовуємо різні напрямки співпра�

ці. Зокрема вже на завершальній стадії

переговори з японськими партнерами

щодо залучення коштів Кіотського про�

токолу для термосанації навчальних за�

кладів столиці",— зазначив Олександр

Попов.

За словами очільника міськадміністра�

ції, мова йде про понад 500 млн грн "зе�

лених" інвестицій.

Це не єдині зміни з енергозбереження,

які відбудуться в освітянській сфері сто�

лиці. Так, за словами директора Департа�

менту освіти і науки, молоді та спорту

Оксани Добровольської, у 2013 році буде

проводитись термосанація 112�ти на�

вчальних закладів: 41�го загальноосвіт�

нього, 62�х дошкільних, 9�ти професій�

но�технічних. У 93�х садочках під час літ�

ніх канікул буде проведено заміну вікон

на загальну суму 30 млн грн. Окрім того,

в деяких навчальних закладах замінять

застаріле теплове обладнання харчбло�

ків.

"Важливим напрямом залишається і

навчання дітей з питань енергозбережен�

ня. У цьому році Департамент спільно з

компанією "ДТЕК" провів конкурс на

кращий проект з енергоефективності. 

5 шкіл�переможців отримали по 180 тис.

грн на реалізацію власних проектів",—

розповіла пані Добровольська. Подібний

конкурс серед київських шкіл буде про�

ведений і в цьому році.

Нагадаємо, що протягом 2011—2013

років міськадміністрацією за підтримки

USAID та ТОВ "ДТЕК" було реалізовано

два пілотні проекти з комплексної тер�

мосанації ДНЗ № 573 та ЗНЗ № 233, що

в Оболонському районі. За попередніми

підрахунками, це дозволить економити

понад 40 % теплової енергії щорічно. До

слова, за такої співпраці планують об�

лаштувати ще 13 навчальних закладів

столиці.

Як повідомив заступник директора Де�

партаменту житлово�комунальної інфра�

структури — начальник управління енер�

гоефективності В’ячеслав Лісовик, в по�

передні роки було розпочато інтенсивну

підготовку до системної модернізації

міської енергетичної інфраструктури. У

столиці безліч ініціатив, однак бюджет�

них ресурсів на них не вистачає, тому Ки�

їв активно шукає партнерів для цієї робо�

ти. Зокрема за співпраці з міжнародною

фінансовою організацією "Північна еко�

логічна фінансова корпорація" досягнуто

домовленості щодо реалізації трьох про�

ектів. Серед них і використання віднов�

лювальних джерел енергії (твердого па�

лива) для теплозабезпечення селища

ДВС. Як зазначив пан Лісовик, перегово�

ри щодо цього проекту вже на завершаль�

ній стадії, тож уже взимку 2014 року тут

планують розпочати підготовчі роботи.

Проводитимуться роботи з термомо�

дернізації й цілих житлових масивів —

"Виноградар", "Мінський" та "Теремки".

За словами В’ячеслава Лісовика, йдеться

про підвищення ефективності витрачан�

ня енергоресурсів у бюджетній сфері,

житлових будинках та промислових

об’єктах. Реалізація програми дасть змогу

економити 50 % бюджетних коштів, які

виділяються на опалення. Посадовець

сподівається, що реалізація проекту на

Теремках розпочнеться вже цього року.

Нагадаємо, що в місті розроблено низ�

ку стратегічних планів, серед яких "Регіо�

нальна програма підвищення енерго�

ефективності на 2011—2015 роки для міс�

та Києва" та затверджено "Міський енер�

гетичний план Києва до 2016 року", які

стали основою для енергетичного плану�

вання столиці. На сьогодні відповідно до

Угоди мерів розпочато роботу і над роз�

робкою "Плану сталого енергетичного

розвитку міста Києва до 2020 року"

Під час засідання омітет з е ономічних реформ йшлося про те, що оштом Кіотсь о о прото ол вже цьо оріч мож ть б ти проведені
роботи з теплосанації майже 80-ти ш іл та дитячих садоч ів

Анатолій БРЕЗВІН:

"Київ потребує нових льодових
палаців" 
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Більше ліків — за нижчими цінами 

Мережа соціальних апте для власни ів "Карт и
иянина" розширюється
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Бензиновий гоголь�моголь 
Щоро обся и нея існо о автомобільно о
пально о, я им тор ють мережі АЗС, зменш ються
на третин
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Половині київських пляжів 
вже видали паспорти
Половина пляжів в столиці отримала паспорти о-

товності до ново о пляжно о сезон . Про це олова
КМДА Оле сандр Попов повідомив в прямом ефірі
теле анал "Київ".
"Паводо завжди приносить зміни в плані я ості

води, і сьо одні нас відміт а від звичайної — +80
див. Том ми че аємо, звичайно, зниження цьо о
рівня до нормативно о — і тоді можна від ривати
пляжі. З іншо о бо , під отовчі роботи на дея их
місцях відпочин вже знаходяться стадії завер-
шення, том половина пляжів вже отримала відпо-
відні паспорти, що оворить про те, що пляж повні-
стю отовий до е спл атації за всіма нормами, я і
необхідно для цьо о ви онати. На цьом тижні вся
робота, отра стос ється під отов и, б де повністю
за інчена. Я знаю, що майже щодня бер ться забо-
ри води, і я тіль и я ість стане та ою, я а дозво-
лить нам від рити пляжний сезон, ми відраз ж це
зробимо",— відзначив Оле сандр Попов.
На адаємо, що цьо о ро в столиці план ють від-
рити для літньо о відпочин иян 11 пляжів і 14
зон відпочин біля води

На Трухановому острові готуються
прийняти "Rock’n Sich"
8 та 9 червня на Тр хановом острові відб деться

Міжнародний фестиваль "Rock’n Sich". Наразі там
триває а тивна під отов а до неб вало о дійства.
За важимо, що цьо орічний фестиваль "Rock’n Sich"
пройде за новою онцепцією, а саме: я раїнсь о-
шведсь ий ро - та е стрим-фестиваль. У онцертній
про рамі дводенно о ро -марафон ор анізатори
під от вали чимало сюрпризів та вист пів поп ляр-
них ртів: "Pain", "VопліVідоплясова", "Clawfinger",
"Б мбо с", "Тарта ", "Helltrain", ТНМК, "С ай", "Кри-
хіт а", "Ком вниз", "Mathias Lodmalm of Cementary"
та ба ато інших м зичних оманд та DJ-сетів. О рім
вист пів відомих раїнсь их та шведсь их ро - о-
манд, рам ах фестивалю відб деться міжнародний
лицарсь ий т рнір, бай -парад та зма ання з авто-
тюнін . До то о ж, відвідати захід можна абсолютно
без оштовно. Для йо о проведення на належном
рівні місь а влада забезпеч ватиме охорон ромад-
сь о о поряд та здійснюватиме медичний с про-
від. Фестиваль відб ватиметься під особистим пат-
ронатом олови КМДА Оле сандра Попова. Прое т
б ло презентовано в рам ах двосторонньо о фор м
Києва та Сто ольма 2012 році. Наразі ідею та ож
підтримали шведсь і т р-оператори та Асоціація ф т-
больних болівальни ів Королівства Швеція

"Алею художників" відкриють 
на Володимирській гірці
За підтрим и КМДА пар "Володимирсь а ір-
а" від риють найдовш алерею під від ритим не-
бом "Алею х дожни ів". Вона розташ ється від Ан-
дріївсь ої цер ви до ф ні лер і далі — на алеях
пар . Т т постійно працюватим ть вистав и-яр-
мар и, недільні а ціони, тематичні вистав и та
все раїнсь і вернісажі дні національних свят. На
вистав ах-ярмар ах сі бажаючі змож ть придбати
артини, товари народних промислів та с венірн
прод цію

Київ сполучили з Мюнхеном
Авіа омпанія "Міжнародні авіалінії У раїни"

(м. Київ) від рила пряме ре лярне повітряне спол -
чення між Києвом і Мюнхеном (Німеччина) з 1 черв-
ня нинішньо о ро . Про це йдеться в повідомленні
авіа омпанії. "Нові прямі ре лярні щоденні рейси за
маршр том Київ (Міжнародний аеропорт "Борис-
піль", виліт о 10.35) — Мюнхен (Міжнародний аеро-
порт Мюнхена імені Франца-Йозефа Штра са, виліт
о 13.55) ви он ються цілий рі на с часних літа ах
Boeing 737 із двома ласами обсл ов вання — біз-
нес і е ономічним" — зазначено в повідомленні.
Вартість авіа вит а авіа омпанії МАУ в обидва

бо и з рах ванням всіх зборів становить від 2068
ривень

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Все раїнсь им та міжнародним симво-
лом Шевчен івсь о о ювілею, що свят -
ватиметься наст пно о ро , стане робо-
та Оле а Ш пля а, ви ладача Бережан-
сь ої дитячої х дожньої ш оли. На ній
зображено стилізований портрет молодо-
о Тараса Шевчен а темно-синьо о о-
льор з авто рафом та датою. Автор от-
римав і приємн премію розмірі 20 ти-
сяч ривень.

Відкритий конкурс на кращий ескіз логотипа з від�

значення 200�річчя від дня народження Тараса Шевчен�

ка проводився Міністерством культури з 29 березня до

14 травня. "Для мене принциповими були масовість

конкурсу, якнайширше його оприлюднення та учасни�

ки з усієї України, тому що Шевченко має об’єднувати

нас усіх,— зазначив міністр культури Леонід Новохать�

ко.— Так і сталося. На конкурс надійшло 208 ескізів від

103�х осіб, які відбирало експертне журі. До речі, з 13

членів журі четверо — лауреати Шевченківської премії".

За словами члена журі, народного художника України

Василя Перевальського, ескізи були різні за рівнем ви�

конання і надані від професійних митців, студентів Ака�

демії мистецтв, учнів художніх шкіл та звичайних шко�

лярів. Зокрема цікавість викликали зображення Шев�

ченка на тлі земної кулі, адже Україну в світі знають і за�

вдяки перекладам творчості Шевченка, використанню

прапора і елементів вишиваного рушника. "Особливо

багато робіт надходило в останні дні конкурсу. Вважаю,

що він удався,— поділився Василь Перевальський.—

Приємно, що в ескізах простежується теплота та любов

до Шевченка, а логотип�переможець вийшов оптиміс�

тичним і зрозумілим".

До шорт�листу переможців увійшло 5 робіт. Щодо

кращої точилися дискусії, тому Міністерство культури

вирішило не присуджувати першу премію. А володарем

другої премії конкурсу у розмірі 20 тисяч гривень та ав�

тором обраного логотипу став вчитель Бережанської ди�

тячої художньої школи Олег Шупляк. Він не лише на�

вчає дітей малювати, а й час від часу організовує персо�

нальні виставки, є знаним у своїх краях митцем.

"До образу Кобзаря я звертався неодноразово, назби�

рав вже свою невелику Шевченкіаду,— розповів Олег

Шупляк.— Про конкурс дізнався від друзів і надіслав

роботу вже в останній день. Я намагався, щоб логотип

був лаконічним, інформативним та оригінальним, дуже

прискіпливо обирав з�поміж своїх варіантів. І це честь

для мене як для художника і як для українця". Автор

прислухався до думки експертного журі і вніс у початко�

вий варіант зміни: прибрав кобзу, що була зображена під

портретом Шевченка і стилізована під автограф.

Обраний логотип ювілею Тараса Шевченка містить

автопортрет молодого Кобзаря, авторський підпис та

дату — "200", оформлений в темно�синьому та бронзо�

вому (або темно�оранжевому) кольорах. Він рекомен�

дується до використання під час святкування 200�річчя

Шевченка, але його не нав'язуватимуть директивно.

Зокрема його можна застосовувати у книгах, буклетах та

іншій друкованій продукції, на програмах, запрошен�

нях, банерах, плакатах, присвячених ювілейним захо�

дам, у тематичних програмах та фільмах, оформленні

театральних та концертних вистав

КІЛЬКІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ

КВАРТИР В КИЄВІ 

БУДЕ РОСТИ
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МАЙЖЕ 250 МАФІВ

ДЕМОНТУВАЛИ

МИНУЛОГО ТИЖНЯ
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Кількість соціальних квартир у Києві зростатиме
Нещодавно в Солом’янсь ом районі від рили перш в Києві соціальн
вартир для тимчасово о переб вання ва ітних жіно і молодих мат сь з
немовлятами, я і опинилися в ризових життєвих сит аціях. Я що пілот-
ний прое т б де спішним, йо о обіцяють розвивати й надалі. Про це
очільни КМДА Оле сандр Попов повідомив в прямом ефірі теле анал
“Київ”.
“У нас це перший подібний прое т. Я що цей прое т я пілотний варі-

ант себе позитивно заре оменд є, ми отові робити подальші ро и, щоб
нас та их соціальних вартир, я мінім м, б ла певна іль ість. Що сто-

с ється реалізації цієї політи и, я ще раз хоч на адати, що це політи а,
я а в цілом по раїні сьо одні реаліз ється, з а центом на дітей, з а цен-
том на мам, це те, що сьо одні є про рамою Президента У раїни, і ми це
робимо не по ро ово, а системно. У нас сьо одні 86 % дітей мають сім’ї,
це д же висо ий відсото навіть по У раїні, але найближчим часом ми хо-
чемо збільшити цей по азни до 94 %, а за де іль а ро ів повністю влаш-
т вати всіх дітей в сім’ї. Це непросте питання, том що є серед цих дітей
інваліди, я і сьо одні переб вають спеціалізованих становах. Але іде-
альний варіант – це, без мовно, щоб ожна дитина мала свою сім’ю. І ми
до цьо о йдемо”,— розповів олова столичної держадміністрації

Майже 250 МАФів демонтували минулого тижня
За період з 27 травня до 1 червня в столиці демонт вали 246 малих

архіте т рних форм. Зо рема силами КП “Київбла о стрій” та рай-
держадміністрацій демонтовано 205 тимчасових спор д, а та ож сила-
ми власни ів рез льтаті вжитих заходів демонтовано 41 тимчасов
спор д . Про це повідомили Департаменті місь о о бла о строю та
збереження природно о середовища.
Та , Дарниць ом районі на в л. Бориспільсь ій, 2 демонтовано 2 тор-
овельних ряди, що с ладалися з 15 ролетів. Ці спор ди за ородж вали
значн частин трот ар , створюючи небезпе для ромадян, я і зм ше-
ні б ли перес ватися проїжджою частиною в лиці.
Та ож Дарниць ом районі демонтовано неза онно встановлені

на трот арах тимчасові спор ди на в л. Бориспільсь ій, 3 (2 об’є -
ти), 17, в л. Вірменсь ій, 6, в л. Вересневій, 4 (4 об’є ти), в л. При-
во зальній, 3, в л. Рев ць о о, 14 та павільйон на в л. Світлій, 3,
розташований пар овій зоні.
Крім то о, з трот арів Деснянсь ом районі б ло демонтовано

тимчасові спор ди на в л. Братиславсь ій, 14-б, в л. Ж ова, 53 (
тимчасовій спор ді здійснювали продаж ал о ольних виробів), Лі-
совом проспе ті, 25 (2 об’є ти), проспе ті Мая овсь о о, 75/2 (2
об’є ти), в л. Саб рова, 13.
У Подільсь ом демонтовано 2 тимчасові спор ди на в л. Н. Уж-

вій, 4 та 8.
У Солом’янсь ом на в л. Вол о радсь ій, 6 демонтовано іос , я ий б -

ло розміщено під ві нами житлово о б дин . У цій тимчасовій спор ді ці-
лодобово здійснювали продаж ал о ольних напоїв, на що надходило ба-
ато с ар меш анців.
У Шевчен івсь ом районі на в л. Во зальній, 1 демонтовано тор о-

вельний ряд, що с ладався з 8-ми ролетів та займав весь трот ар

Цифра дня

1 255 200 
пасажирів було перевезено у січні–квітні 2013 року пасажирськими
літаками авіакомпаній, зареєстрованих у столиці 
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Деснянську та Дніпровську водопровідні станції
реконструюють
У столиці відб деться ре онстр ція водопровідних станцій — Деснян-

сь ої на в л. А. Навої, 1, а та ож Дніпровсь ої за адресою в л. Дніпровод-
сь а, 1-а. Відповідне розпорядження підписав олова Київсь ої місь ої
державної адміністрації Оле сандр Попов.
З ідно з до ментом, замовни ом ви онання робіт визначено ПАТ “АК

“Київводо анал”. Ре онстр цію на об’є тах провед ть з провадженням
техноло ії знезараження питної води з виробництвом та ви ористанням
низь о онцентровано о ідрохлорид натрію.
Фінанс вання робіт б де здійснюватись відповідно до по азни ів Про-
рами е ономічно о та соціально о розвит м. Києва на 2013 рі .
За важимо, що все майно після завершення ре онстр ції передається

до ом нальної власності територіальної ромади Києва з подальшою пе-
редачею володіння та орист вання відповідним е спл ат вальним ор-
анізаціям

Школярам розповідатимуть, як поводитись 
із тваринами
Фахівці ом нально о підприємства “Центр ідентифі ації тварин” на ба-

зі навчальних за ладів Подільсь о о район розпочали проведення інфор-
маційно-просвітниць их заходів для дітей, я і відпочивають в таборах із
денною формою переб вання.
Метою цих заходів є мирне та спо ійне співісн вання тварин і людей,

запобі ання онфлі тним сит аціям між ними, а та ож навчання манно-
м та відповідальном ставленню до тварин та захист їх від жорсто о о
поводження. Про рама зазначених ле цій с ладається з двох частин: ін-
формаційно-просвітниць ої, я а в лючає в себе теоретичні основи прос-
тої іноло ії, та пра тичної — оле тивні заняття із зал ченням спеціально
під отовлених соба для наочно о демонстр вання дітям найпоширеніших
дій людей та реа ції на них тварин.
Та , 31 травня та 3 червня спеціалісти центр провели перші ле ції для

дітей, я і навчаються в за ладах “Дивоцвіт” та ш ола № 124. Під час з -
стрічі в ході дис сій розбиралися о ремі випад и та життєві сит ації, з
я ими доводилося сти атися дітям повся денном житті.
Упродовж червня 2013 ро фахівці ом нально о підприємства “Центр

ідентифі ації тварин” план ють провести ле ції майже в сіх дитячих табо-
рах Подільсь о о район столиці

У Києві відбудеться спортивний захід за проектом
Men’s Health Urbanathlon
8 червня о 15.00 центральній частині столиці розпочнеться спортив-

ний захід за прое том Men’s Health Urbanathlon (забі в лицями “Урбанат-
лон”).
Забі відб ватиметься за маршр том: НСК “Олімпійсь ий” (старт) —

в л. Еспланадна — Спортивна площа — в л. Ро нідинсь а — в л. Шота
Р ставелі — в л. Басейна — Бессарабсь а площа — в л. Хрещати —
майдан Незалежності — Європейсь а площа — ар а Др жби народів —
Маріїнсь ий пар — в л. Михайла Гр шевсь о о — стадіон “Арсенал” —
Кловсь ий звіз — в л. Інстит тсь а та зворотном напрям .
Ор анізов є захід спортивна а енція “Спортлаб” за підтрим и Київсь ої

місь ої державної адміністрації

Більше ліків — 
за нижчими цінами
Мережа соціальних аптек для власників "Картки киянина" 
розширюється
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Дост пні лі и для иян —
пріоритетне завдання місь-
ої влади. В цьом на-
прям столиця а тивно
працює, й місті реаліз є-
ться низ а соціальних про-
е тів. Та , рі том враз-
ливим ате оріям містян
розпочали видавати “Карт-

иянина”, я а передба-
чає значні зниж и на певні
лі и. Нині ж для власни ів
цієї арт и з’являються но-
ві можливості — зниж а до
40 % на всі лі арсь і засо-
би.

Власники “Картки киянина” мо�

жуть придбати лікарські засоби віт�

чизняного та закордонного виробниц�

тва зі знижкою у десяти аптеках КП

“Фармація” (по одній у кожному

районі). Соціальні аптеки вже працю�

ють на базі аптеки № 18 (вул. Буді�

вельників, 36) в Дніпровському райо�

ні, аптеки № 87 в Дарниці (вул. Ре�

вуцького, 16�а), аптеки № 76 в Свято�

шині (вул. Ромена Роллана, 13�а), ап�

теки № 40 на Оболоні (вул. Зої Гайдай,

5), аптеки № 35 в Шевченківському

районі (вул. Щербакова, 32/38), апте�

ки № 48 (просп. Василя Порика, 13�в)

на Подолі. З 5�го червня соціальна ап�

тека запрацює в Деснянському районі

(вул. Мілютенка, 34) — аптека № 14. В

решті районів заклади мережі від�

криються для покупців протягом тиж�

ня.

Нагадаємо, в цих аптеках для влас�

ників “Картки киянина” встановлена

спеціальна ціна, яка на 10–40 % ниж�

ча від роздрібної вартості ліків в мере�

жі аптек КП “Фармація” на всі лікар�

ські засоби (в тому числі ті, які відпус�

каються за рецептом лікаря). Для від�

пуску цих ліків встановлять певну

норму. Зокрема на підставі пред’яв�

лення картки відпускатимуться ре�

цептурні лікарські засоби в кількості,

зазначеній в рецепті, а безрецептур�

ні — одна упаковка кожного лікар�

ського засобу при зверненні.

Знижки в цих аптеках суттєві — на�

приклад, якщо придбати ліків на по�

над 300 грн, то знижка становитиме

майже 80 грн.

“Однією з найважливіших складо�

вих проекту “Картка киянина”, без�

умовно, є отримання, купівля меди�

каментів та обслуговування в ліку�

вально�профілактичних установах.

Тому нині в кожному районі відкри�

ваються аптеки “Фармація”, де утри�

мувачі картки матимуть суттєві зниж�

ки на весь асортимент лікарських за�

собів. Міська влада й надалі сприяти�

ме нарощенню потужності мережі ко�

мунальних аптек, аби всі кияни мали

можливість купувати необхідні ліки за

прийнятними цінами”,— зазначив за�

ступник голови КМДА Віктор Корж

під час відкриття однієї з соціальних

аптек.

До слова, обслуговування власни�

ків “Картки киянина” нині відбуває�

ться в 60�ти аптеках. За знижками в

розмірі 25–30 % відпускаються меди�

каменти з майже 100�та найменуван�

нями

Сезон відпочинку й розваг
У пришкільних таборах нині перебуває майже вісім тисяч 
юних киян
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Нещодавно в столиці
старт вав сезон ро-
боти приш ільних та-
борів. Аби діти оздо-
ровилися та відпочи-
ли після навчально о
ро , т т для них ор-
анізов ють змістов-
не дозвілля. Зі ста-
ном роботи двох та-
борів “Дивосвіт” та
“Райд а”, що роз-
орн лися на базі
середніх за альноос-
вітніх ш іл № 282 та
№ 119 Деснянсь о о
район ознайоми-
лась дире тор Де-
партамент освіти і
на и О сана Добро-
вольсь а.

У таборах є все необхідне

для змістовного, веселого й

цікавого проведення часу.

Робота тут організована

так, щоб кожна дитина

знайшла собі справу до ду�

ші, відчувала себе комфорт�

но, збагатилася духовно та

загартувалася фізично. Як

розповіла “Хрещатику” на�

чальник табору “Дивосвіт”

Наталя Головньова, день у

закладі розпланований та�

ким чином, щоб діти різно�

бічно розвивалися й добре

відпочивали в колі друзів.

“Вони займаються в басей�

ні, грають в рухливі ігри на

свіжому повітрі. Ми прово�

димо серед загонів спортив�

ні змагання. Також дітки

вживають кисневі коктей�

лі,— інформує пані Голо�

вньова.— У нас велика

культурна програма, зокре�

ма екскурсії до театрів та

музеїв, походи в кіно, від�

починок в паркових зонах

міста тощо”.

Життя тут кипить — роз�

ваги, конкурси, естафети.

Тож за піснями, танцями,

малюванням діти не мають

часу сумувати. Ось, напри�

клад, Даринці 8 років, вона

закінчила третій клас, але в

пришкільному таборі від�

почиває вперше. За насиче�

ним графіком з різноманіт�

ними розвагами дівчинка й

не помічає, як минає день.

“Мені дуже подобається

проводити тут час. Ми по�

стійно чимось зайняті й діз�

наємося багато нового та

цікавого. У мене тут з’яви�

лися нові друзі, адже табір

відвідують діти й із сусідніх

шкіл — так ми з ними по�

знайомилися й уже встигли

подружитися”,— відзначає

дівчинка.

Окрім розваг, у таборі

дбають про якісне харчу�

вання та відпочинок. Після

активних розваг по обіді у

дітей тиха година. Годують

школярів чотири рази за

графіком. Набігавшись, ма�

люки відразу спустошують

тарілки, кажуть, що всі

страви смачні по�домаш�

ньому. Відзначимо — часту�

ють дітей усім смачнень�

ким, зокрема, в раціоні ко�

лярів є фрукти, випічка,

м’ясні страви тощо.

Ознайомившись з робо�

тою таборів “Райдуга” та

“Дивосвіт”, директор про�

фільного департаменту від�

значила, що вони працю�

ють задовільно й батьки

можуть не турбуватися за

своє чадо. “Всі заклади, на

базі яких діють табори, ма�

ють нормальний технічний

стан, і життю та здоров’ю

дітей, які тут перебувають,

нічого не загрожує. Адже

перш ніж запрацювати, та�

бір отримав санітарний

паспорт, де й відображені

всі показники його безпеч�

ності,— відзначає Оксана

Добровольська.— Нато�

мість тут діти весело прово�

дять час, спілкуються з од�

нолітками й зовсім по�ін�

шому сприймають вчите�

лів. Адже тут вони — як

друзі, з якими можна по�

гратися та поспілкуватися”.

До слова, за позанормову

роботу навчальні заклади

будуть відзначені. Після за�

вершення зміни (18 червня)

буде визначено кращі табо�

ри, які отримають відповід�

ні подяки та премії.

Нагадаємо, при навчаль�

них закладах у столиці ор�

ганізовано роботу 103�х та�

борів відпочинку з денним

перебуванням, в яких від�

почивають майже вісім ти�

сяч дітей. Вартість путі�

вки — 432 грн, батьки ж

сплачують лише 25 % від її

вартості, тобто 108 грн

При навчальних закладах 
у столиці організовано роботу 

103%х таборів відпочинку з денним
перебуванням, у яких 

відпочивають майже вісім тисяч дітей.
Вартість путівки – 432 грн, 

батьки ж сплачують лише 25 % 
від її вартості, тобто 108 грн

Для власників "Картки киянина" встановлена
спеціальна ціна, яка на 10–40 % нижча від роздрібної

вартості ліків в мережі аптек КП "Фармація" 
на всі лікарські засоби (в тому числі ті, 
що відпускаються за рецептом лікаря)

З тим, я харч ються, відпочивають і розважаються малень і ияни в приш ільних таборах, особисто ознайомилася дире тор
Департамент освіти і на и О сана Добровольсь а

Відтепер власни и "Карт и иянина" мож ть придбати лі арсь і засоби вітчизняно о та за ордонно о виробництва
зі зниж ою десяти апте ах КП "Фармація"
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Тенденції

Ділові новини
Зі спрощенців столиці
зібрали півмільярда
За п’ять місяців цьо о ро

платни и подат ів міста Києва,
я і працюють на спрощеній сис-
темі оподат вання, сплатили
470 млн рн єдино о подат .
Левова част а цієї с ми надійшла
від спрощенців-фізичних осіб,
я их столиці на сьо одні налі-
ч ється 90 тисяч, онстат є ГУ
Міндоходів м. Києві. Кіль ість
юросіб, я і переб вають на спро-
щеном оподат ванні, с ладає
понад 18 тисяч. "З почат 2013
ро від столичних приватних
підприємців бюджет отримав
313,9 млн рн. Це більш ніж вдві-
чі перевищ є надходження 2012
ро . В свою чер , юридичні
особи, я і переб вають на спро-
щеном оподат ванні, сплатили
155,8 млн рн подат . Бюджет
отримав додат ових 82 млн рн
порівняно з мин лим ро ом",—
зазначила в. о. начальни а ГУ
Міндоходів м. Києві Ірина Носа-
чова. За статисти ою столично о
правління Міндоходів, найбільш
поп лярною р пою Києві зали-
шається др а р па спрощено о
оподат вання, на я ій переб -
ває 43,5 тисячі платни ів. 38,7
тисячі спрощенців вважають для
себе привабливою третю р п .
В інших р пах с б’є ти спроще-

но о оподат вання розподіли-
лись наст пним чином: перша
р па — 7,8 тисячі приватних під-
приємців, п’ята — 18 с б’є тів
осподарювання-фізосіб, чет-
верта — 17,9 тисячі платни ів-
юросіб, шоста — 99 підприємств.
На адаємо, що з 2013 ро для
платни ів п’ятої р пи зменшено
став и єдино о подат з 10 % та
7 % до 7 % та 5 % відповідно, а
для др ої р пи — введено по-
дання звітності раз на рі , а не
що вартально.
Платни и та ож мож ть пода-

вати заяви про перехід на спро-
щен систем оподат вання в
еле тронном ви ляді. До то о ж,
за власним рішенням протя ом
ро спрощенці мають змо змі-
нювати р п або став подат-

Киянам видають пільгові
кредити на житло

У столиці в 2013 році в рам ах
про рами б дівництва дост пно-
о житла видано 47 редитів на
за альн с м 16180 тис. рн.
Найбільше ж редитів видано
Вінниць ій — 52 редити на за-
альн с м 12666 тис. рн та
С мсь ій областях — 49 редитів
на за альн с м 9057 тис. рн,
інформ є прес-сл жба Мінре іо-

н У раїни. Міжвідомчою омісією
з роз ляд пропозицій щодо
форм вання перелі об’є тів
житлово о б дівництва, на доб -
дов (б дівництво) я их мож ть
спрямов ватися ошти, на сьо о-
дні визначено до часті про ра-
мі здешевлення вартості іпотеч-
них редитів для забезпечення
дост пним житлом ромадян, я і
потреб ють поліпшення житлових
мов, 392 об’є ти житла для при-
дбання 16026 вартир. У рам ах
про рами в цьом році надано
вже близь о 450 редитів на за-
альн с м 101327 тис. рн

"Липового" ділка
оштрафували на мільйон

Столичні махінатори знов
"прим дрилися" не сплач вати
подат и завдя и фі тивном під-
приємств . Це з’яс вали праців-
ни и Головно о правління Мін-
доходів м. Києві під час пере-
вір и підприємства, я е займа-
лося б дівництвом об’є тів фі -
совано о зв’яз для масово о
рин . Подат івців заці авила
співпраця підприємства з това-
риством, отре мало озна и фі -
тивності. В рез льтаті інспе ції
б ло встановлено, що б дівель-
не підприємство шт чно занизи-
ло зобов’язання зі сплати по-

дат на приб то та ПДВ. Схе-
ма та ої "співпраці" досить
знайома і проста: в азане під-
приємство безпідставно зави-
щ вало витрати, що врахов ва-
лися при визначенні об’є та
оподат вання, та подат овий
редит при взаємовідносинах з
фі тивним товариством. За ре-
з льтатами перевір и пор шни-

донараховано до сплати в
бюджет 989 тис. рн, зо рема,
подат на приб то на за альн
с м 529 тис. рн та ПДВ на с -
м понад 460 тис. рн. Матері-
али перевір и передано до опе-
ративних підрозділів ГУ Міндо-
ходів м. Києві для пор шення
римінальної справи за озна а-
ми с лад злочин , передбаче-
но о част. 2 ст. 212 Криміналь-
но о оде с У раїни

Підприємцям незаконно
нараховували санкції

Під час перевіро за онності
ви ористання землі Голосіїв-
сь ом районі столиці працівни-
и Держсіль оспінспе ції безпід-
ставно нарахов вали підприєм-
цям фінансові сан ції. Про та і
фа ти засвідчила перевір а про-
ведена про рат рою Голосіїв-
сь о о район , інформ є прес-
сл жба відомства. Головні фа-

хівці відділ онтролю за ви о-
ристанням та охороною земель
Держсіль оспінспе ції Києва
провели перевір за онності
ви ористання приватною фір-
мою земельної ділян и на тери-
торії міні-рин "Феофаніїв-
сь ий". За рез льтатами своєї
роботи онтролери нарах вали
підприємств штраф розмірі
133 тис. рн за нецільове ви о-
ристання землі. Натомість, про-
рат ра район , вивчивши всі

дозвільні до менти, пор шень
за онодавства з бо підприєм-
ства не виявила. Приватна фір-
ма ви ористов є землю за ці-
льовим призначенням, а відта
штрафні сан ції посадовці Дер-
жсіль оспінспе ції застос вали
безпідставно. В іншом випад
онтролери неза онно нарах ва-
ли підприємств 23 тис. рн фі-
нансових сан цій за начебто за-
подіяні збит и внаслідо зняття
родючо о шар ґр нт . Одна , я
встановила про рорсь а пере-
вір а, жодні б дівельні роботи на
в азаній ділянці не розпочинали-
ся і зняття ґр нтово о по рив
не проводилося. За рез льтата-
ми перевір и про рат рою Го-
лосіївсь о о район внесено по-
дання ерівництв Держсіль ос-
пінспе ції Києва з вимо ою при-
тя н ти до дисциплінарної відпо-

відальності трьох працівни ів ін-
спе ції та с ас вати неза онно
нараховані підприємцям фінан-
сові сан ції

Містянам повернули ділянку
на Солом’янці

Господарсь ий с д Києва задо-
вольнив позов про рат ри Со-
лом’янсь о о район та поверн в
столичній ромаді землі вартістю
12 млн рн на в л. Біл ородсь ій,
6-а. У 2005 році на підставі рі-
шення Київради земельн ділян
по в лиці Біл ородсь ій, 6-а Со-
лом’янсь ом районі передано в
оренд ТОВ "Інвест омпле с"
для б дівництва житлово о б -
дин з підземним пар ін ом.
Про рорсь ою перевір ою вста-
новлено, що до овір оренди зе-
мельної ділян и за інчився ще
2010 році та не поновлювався.
Крім то о, за виснов ами Депар-
тамент земельних рес рсів
КМДА б дь-я е б дівництво на
в азаній території досі не розпо-
чато. Обстеженням встановлено,
що на ділянці розміщено приват-
ні аражі та рост ть зелені наса-
дження. За рішенням с д , заб -
довни а зобов’язано привести
земельн ділян належний
стан та поверн ти її територіаль-
ній ромаді

Гривня "побила"
долар
За рівнем довіри українців
національна валюта випередила
іноземну
Марта КОХАН
"Хрещатик"

Ще недавно пересічний співвітчизни , обираючи, я ій
валюті тримати заощадження, беззаперечно віддавав
перева "іноземцям". Останні ж де іль а ро ів рс
національної валюти трим ється пра тично на одном
рівні, що підвищ є довір до неї — обся и бан івсь их
в ладів ривні зростають.

Поступову зміну "валютних" уподобань фіксують і соціологи. Так, зрос�

тання популярності гривні підтверджує останнє опитування DW�Trend,

проведене у травні українським бюро Інституту дослідження громадської

думки IFAK на замовлення Deutsche Welle. Згідно з опитуванням, гривня

цього року випередила долар за рівнем довіри українців. Якщо минулого

року нараховувалось лише 22 % співвітчизників, які вірили у нацвалюту, то

цього року її прихильників вже стало майже вдвічі більше — 38 %. Нато�

мість долар втратив 11 % своїх шанувальників — торік їх було 40 %, в цьому

ж таких нарахували 29 % серед опитаних. Криза в єврозоні також дається

взнаки — європейській валюті наразі довіряють 13 % респондентів, що на 5 %

менше показника минулого року.

І хоча міжнародні агентства висловлюють прогнози щодо можливого по�

слаблення гривні на 10—15% за підсумками 2013 року, вітчизняні фахівці не

розділяють їх побоювань. Навіть навпаки — попит на долар та євро в Україні

влітку ще може знизитися, що, відповідно, позначиться на курсах валют. "Ва�

лютний ринок показує, що девальвації гривні бути не може, насправді — валю�

ти нема куди дівати",— заявив "Хрещатику" президент Українського аналітич�

ного центру Олександр Охріменко. Водночас на ситуацію може вплинути вве�

дення податку на продаж валюти. Нагадаємо, обсяги здачі населенням валюти

в банки зросли на 50 % після заяв НБУ щодо можливого введення 15 % подат�

ку на продаж іноземної валюти фізособами. У квітні цього року (вперше з трав�

ня 2009 року) населення продало банкам більше іноземної валюти, ніж купи�

ло. Обсяг продажу тоді перевищив обсяг покупки на 120 млн доларів.

Загалом, як стверджує міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Пра�

солов, курс гривні в 2013 році буде плаваючим, однак при цьому межі кур�

сових коливань будуть контролюватися Нацбанком.

Експерти ж очікують, що в найближчі місяці стабільність курсу долара забез�

печить низький рівень ділової активності в літній період. Це також сезон від�

пусток, коли традиційно населення витрачає більше коштів, ніж в інші місяці,

в тому числі грошові заощадження в іноземній валюті. В серпні ж стимулю�

ючим фактором для витрат заощаджень стане підготовка школярів до навчаль�

ного року і сезонна зміна одягу. "Тиск на гривню в цей період може чинити не�

обхідність держави виплачувати зовнішні валютні борги. Так, в липні сума по�

гашень складе 872 млн доларів, а в серпні — 1,221 млрд доларів. Середній курс

готівкового долара в липні�серпні може перебувати в діапазоні 8,12—8,19 грн.

До кінця року курс продажу готівкового долара може зрости до 8,5 грн, що на

4,17 % вище поточного рівня",— зазначила "Хрещатику" експерт інформацій�

но�аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Марія Сальникова.

Що стосується євро, то його вартість в липні�серпні буде залежати, в пер�

шу чергу, від зовнішніх факторів, зокрема рішень ЄЦБ щодо зміни грошо�

во�кредитної політики. Якщо ЄЦБ знизить свою облікову ставку в літній

період, це може чинити тиск на євровалюту. Також негативний вплив віді�

грає динаміка безробіття єврозони, яка за квітень досягла рекордних 12,2 %

і, ймовірно, продовжить збільшуватися і далі, вважають фахівці. Крім того,

якщо влітку ФРС США оголосить про скорочення стимулюючих заходів

національної економіки, це знизить вартість євро. "Очікуваний діапазон

коливання ціни євро на ринку Forex в липні�серпні може скласти 1,2600—

1,3380. В Україні в цьому випадку середній курс продажу готівкового євро

буде перебувати в межах 10,33—10,97 грн. До кінця року вартість євро на

світовому ринку може підвищитися до рівня 1,3400—1,3500. В Україні при

цьому середній курс продажу готівкового євро буде в межах 10,98—11,07

грн",— прогнозує пані Сальникова
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Бензиновий гоголь�моголь
Щороку обсяги неякісного автомобільного пального, яким торгують
мережі АЗС, зменшуються на третину

Чим дорожче пальне, 
тим більша спокуса 
його фальсифікувати

У травні Міністерство фінансів

розробило законопроект про підви�

щення на 50 % акцизів на бензин та

дизпаливо з метою наповнення бю�

джетного фонду, призначеного для

ремонту доріг. Це викликало хвилю

обурення автовласників, адже за та�

кого сценарію бензин у роздрібній

торгівлі подорожчав би на 2 грн за

літр, а дизпаливо — мінімум на 50

коп. До того ж, дві третини дорож�

нього збору "Укравтодор" й так ви�

трачає не за призначенням, тож не�

ма сенсу давати йому ще, вважають

автомобілісти. Згодом глава уряду

Микола Азаров на засіданні 29 трав�

ня запевнив громадськість, що роз�

мови про підвищення акцизів —

чергова "страшилка". Тим не менш,

законопроект існує, й загроза подо�

рожчання нафтопродуктів залишає�

ться.

Тож експерти й автомобілісти за�

раз тримають оборону, заявляючи,

що додаткові кошти до бюджету

можна залучити шляхом наведення

ладу на ринку нафтопродуктів, зок�

рема усуненню фальсифікату та не�

якісного палива, яке завозять і ре�

алізують за тіньовими схемами. Са�

ме через це бюджет зараз недорахо�

вує мільярди гривень податків, й

підвищення акцизу лише погіршить

ситуацію, адже за більш високої ці�

ни буде більше стимулів підробляти

продукцію.

Аби продемонструвати масштаби

засилля контрафактного пального,

активісти Київського клубу автомо�

білістів організували акцію: взяли

пробу бензину А�95 на десяти АЗС

Києва — зокрема Shell, КЛО,

БРСМ�Нафта, АВІАС плюс, Газо�

вик, ТНК, Талісман, Народна,

ОККО, WOG — та перевірили його в

"УкрНДНЦ хіммотології та сертифі�

кації паливно�мастильних матері�

алів і технічних рідин". Аналіз пока�

зав, що майже половина пального не

відповідає ні українським стандар�

там, ні стандартам Євро�4 і Євро�5.

Ситуація обумовлена відсутністю

постійного державного контролю,

стверджують у клубі. За даними кон�

салтингової компанії UPECO, дер�

жавний орган, який уповноважений

проводити перевірки палива на АЗС

України — Держспоживінспекція —

сьогодні перевіряє менше 1 % усієї

кількості АЗС. "Раніше щорічно пе�

ревірялося 2�3 тисячі АЗС, й, таким

чином, охоплювався майже увесь

ринок. Але з часом фінансування

лабораторних перевірок скоротило�

ся через брак коштів. Наразі у рік

перевіряють не більше 100 запра�

вок",— зазначив заступник директо�

ра науково�технічного центру "Пси�

хея" Геннадій Рябцев. За даними

Держстату, на сьогодні в Україні діє

близько 7,7 тис. АЗС, тож перевірка

сотні з них, дійсно, не надто дієвий

механізм контролю.

На брендових АЗС — 
менше 5 % фальсифікату

Ще у 2011 році тодішній міністр

енергетики та вугільної промисло�

вості Юрій Бойко заявив про заку�

півлю 12 пересувних лабораторій

для контролю якості нафтопродук�

тів. На це уряд виділив 27 млн грн.

Наприкінці минулого року Держ�

споживінспекція заявила про потре�

бу у 36 млн грн для закупівлі додат�

кових лабораторій у 2013—2015 рр.

Однак про перспективи реалізації

цих планів контролери нічого не ка�

жуть. Хоча наприкінці минулого ро�

ку інспекція, за результатами переві�

рок, виписала власникам АЗС штра�

фів на 200 млн грн, а у березні цього

року оштрафувала "Укртатнафту" на

190 млн грн. Щоправда, нафтовики

назвали це рішення несправедливим

й оскаржили його у суді.

Незалежні спостерігачі зазнача�

ють, що насправді ситуація з якістю

пального не така вже й катастрофіч�

на. За словами директора київського

Інституту споживчих експертиз

Юрія Чорнобривця, останніми ро�

ками вона змінилася на краще. "Ми

ведемо регулярні дослідження вже

протягом десяти років. Й у цілому

тренд позитивний, якість палива по�

кращується. Останнім часом кіль�

кість виявленого некондиційного

бензину та дизпалива (такого, що не

відповідає ні євростандартам 2007

року, ні стандартам 2001 року) ско�

рочується щороку на третину. На

АЗС відомих брендів частка неякіс�

ного пального — менше 5 %. Опера�

тори, які продають левову частку ім�

портного пального, мають прямі

контракти із заводами у Румунії,

Литві, Білорусі, котрі в принципі не

можуть випускати неякісну продук�

цію. Грубих порушень ми вже не ви�

являємо, хоча раніше можна було

натрапити на фальсифікат, який

взагалі з бензином не мав нічого

спільного",— розповів "Хрещатику"

пан Чорнобривець. Щоправда, він

зазначив, що перевірки проводяться

у великих містах та на АЗС, які нале�

жать до мереж відомих брендів, у той

час як на так званих "нонейм�за�

правках", дійсно, може продаватися

до 30 % фальсифікату. Ця суміш над�

ходить з міні�НПЗ у Донецькій та

Луганській областях, де є можли�

вість отримати контрабандну нафту

з Росії. В Україні ще багато карбюра�

торних автомобілів, двигуни яких

можуть "перетравити" такий про�

дукт. Ті ж автомобілісти, які бере�

жуть своє авто, не будуть ризикува�

ти, заправляючи його у неперевіре�

них місцях

Наприкінці минулого року
інспекція за результатами

перевірок виписала
власникам АЗС штрафів 

на 200 млн грн, 
а в березні цього року

оштрафувала
"Укртатнафту" 
на 190 млн грн

Вікторія ГАЛУШКО
"Хрещатик"

Уряд відмовився від підвищення а цизів на паливо й
перейнявся питанням посилення онтролю йо о я ості.
Ор аніз вати цей процес прем’єр-міністр У раїни Ми о-
ла Азаров дор чив міністр доходів і зборів Оле сандр
Климен . Низ а е спертів ствердж є, що сьо одні по-
ловина бензин продаж в Києві не відповідає стан-
дартам. Одна ре лярні перевір и свідчать про щоріч-
не зменшення част и нея існо о пально о, я е прода-
ють брендовані мережі АЗС.
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 5 червня 2013 року

На Подолі відбулася нарада 
з правової освіти населення
В Подільсь ій РДА відб лось засідання Київсь ої

місь ої міжвідомчої оординаційно-методичної ради з
правової освіти населення. В заході взяли часть від-
повідальні працівни и з сіх 10-ти районів столиці.
Під час вист п перед прис тніми заст пни олови

Подільсь ої РДА, олова МКМР Валентина Міщен о зазначила, що право-
ва освіта населення має починатися з дитячо о садоч а. І поля ає вона не
в бездо анном знанні за онів, а в мінні жити в с спільстві, дотрим вати-
ся норм людсь ої моралі та сімейних цінностей, не пор ш ючи за онів та
ви ористов ючи їх для захист своїх прав. Зо рема в Подільсь ом райо-
ні в цьом процесі задіяні вчителі, освітяни, працівни и льт ри та бібліо-
течної системи, Центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді, право-
охоронці, ст денти та ви ладачі в зів район й волонтери.
Зла оджена та систематична робота серед підліт ів та молоді вже дала

свої позитивні рез льтати — в районі спостері ається зниження іль ості
дітей, схильних до правопор шень. Разом із тим, особлива ва а звертає-
ться на та звані ате орійні сім’ї, бо саме с ладні морально-психоло іч-
ний лімат та матеріально-поб тові мови спон ають людей до відверто-
о пот рання людсь ої ідності та систематично о пор шення прав дітей
та інших членів сім’ї.
Начальни ГУ юстиції в місті Києві Сер ій Семер а зазначив, що діяль-

ність місь ої МКМР з правової освіти населення дозволила с оордин ва-
ти діяльність різних станов, відомств та ор анізацій і визначити оловні
напрям и р х в забезпеченні дотримання прав ромадян, до я ої б ві о-
вої чи соціальної р пи вони не належали

У Пирогові відбулося свято дитячої
творчості “Сонячний каштанчик”
Вихідними в Національном м зеї народної архіте -

т ри та поб т “Пиро ів” відб вся фестиваль дитячо-
юнаць ої творчості “Сонячний аштанчи ”. У святі взя-
ли часть дитячі оле тиви зі Словаччини, Гр зії, Хор-
ватії, Сербії, Молдови. У рам ах заход провели тан-

цювальний марафон “Танець єднає планет ”.
Відвід вачі та ості м зею побачили шо барабанщи ів, театр на ход -

лях, арнавал та вист пи дитячих оле тивів. Малеч розважали аз ові
ерої. Під час свята б ло проведено бла одійні а ції, он рси, майстер-
ласи, ярмаро .
У неділю на території м зею представляли вистав юних майстрів мис-

тецтв технічної та де оративно-при ладної творчості

Дипломи для студентів поважного
віку
Третій рі поспіль Дніпровсь ом районі столиці в

трьох відділеннях соціально-поб тової адаптації тери-
торіально о центр для ромадян похило о ві ф н -
ціон є “Університет третьо о ві ”. Там поважні ст -
денти отрим ють необхідні для повноцінно о існ ван-

ня в с часном світі знання, відч вають себе потрібними, свідомлюють,
що життя триває. А ще “Університет третьо о ві ” надає пенсіонерам
можливість роз рити таланти.
Днями відділеннях Територіально о центр соціально о обсл ов ван-

ня відб лися свят ові заходи з на оди за інчення навчально о ро ст -
дентами фа льтетів мистецтвознавства, теоло ії та рсів для орист ва-
чів персональних омп’ютерів (центральне відділення — в л. К рнатов-
сь о о, 7-а; Р санівсь е відділення— Р санівсь ий б льв., 4); образотвор-
чо о мистецтва, м зи и, театр , “здоровим може б ти ожний” (Березня-
івсь е відділення — в л. Березня івсь а, 6-а). А та ож фа льтетів де о-
ративно-при ладно о мистецтва, мистецтвознавства, здорово о способ
життя

Шевченківські комунальники 
облаштовують прибудинкові 
території
Працівни и дільниці з санітарно-технічно о обсл о-

в вання “Софіївсь а” КП “Кер юча дире ція Шевчен-
івсь о о район ” проводять роботи з приведення в

належний санітарний та технічний стан приб дин ових територій спор д
дільниці.
Зо рема по в л. Гончара, 36 вивезено не абаритне сміття. Вивезення

відходів здійснюється з ідно з рафі ом забор , й перена опичення сміт-
тя на підвідомчих територіях дільниці з санітарно-технічно о обсл ов -
вання “Софіївсь а” КП “Кер юча дире ція Шевчен івсь о о район ” не до-
п с ається. О рім цьо о, по в л. Івана Фран а, 20 ви онані роботи з об-
лашт вання приб дин ової території та фарб вання фасад б дин

Новини районівАнатолій БРЕЗВІН: 

"Київ потребує нових
льодових палаців"
У 80–90-х ро ах мин ло о сторіччя
столиця У раїни б ла одним із цен-
трів розвит хо ею всьо о Радян-
сь о о Союз . Вітчизняні дитячо-
юнаць і хо ейні ш оли от вали ва-
ліфі ованих майстрів, я і захищали
честь держави на найвищом рівні.
Але втрата матеріально-технічної ба-
зи напри інці 90-х призвела до ри-
зи в раїнсь ом хо еї. Про почато
відродження цьо о поп лярно о вид
спорт “Хрещати ” розповів прези-
дент Федерації хо ею У раїни Ана-
толій Брезвін.

— Анатоліє Івановичу, якими ви бачите першо�
чергові кроки з відродження вітчизняного хокею?

— Ми можемо скільки завгодно говорити про

виступи вітчизняних команд у Континентальній

хокейній лізі, натуралізацію гравців та запро�

шення передових фахівців із�за кордону, але без

наявності власної потужної матеріально�техніч�

ної бази та налагодженої системи дитячо�

юнацького хокею розвиток цього виду спорту

неможливий.

— Яким чином вирішується це питання?
— 2007 року урядом України під головуван�

ням Віктора Януковича було затверджено дер�

жавну цільову соціальну програму “Хокей Укра�

їни”, ініціатором та розробником якої була Фе�

дерація хокею. Саме з цього моменту розпочав�

ся етап державного підходу до розвитку хокею.

Програма передбачає створення в Україні

умов для зміцнення матеріально�технічного,

кадрового, науково�методичного, інформацій�

ного та медичного потенціалу вітчизняного хо�

кею.

На даний момент в Україні коштом держави

збудовано 12 спортивних об’єктів зі штучним

льодом — два у Донецьку, по одному в Херсоні,

Калуші (Івано�Франківської області), Києві,

Харкові, Дніпропетровську, Білій Церкві, Кри�

вому Розі, Севастополі, Луганську та Дружківці.

Реконструйовано столичний Палац спорту та

арену “Дружба” в Донецьку. Триває реконструк�

ція палацу спорту “Юність” у Запоріжжі. Цього

року розпочнуться будівельні роботи й у інших

містах України.

Безумовно, програма показала свою дієвість

на практиці. Звісно, на миттєву віддачу ми не

розраховували, проте закладений на сьогодні

фундамент дасть свої плоди у найближчому

майбутньому.

Зважаючи на соціальне значення згаданої ви�

ще програми, її дію Постановою Кабінету Мі�

ністрів від 10 вересня 2012 року № 893 подовже�

но до 2017 року.

З огляду на відношення держави до розвитку

хокею представники бізнесу підключилися до

питання будівництва льодових арен за власні

кошти. За останніх кілька років подібні об’єкти

з’явилися у Новояворівську (Львівська обл.),

Вінниці, Сімферополі, Миколаєві, Кременчуці

та інших містах.

— Свого часу Київ був одним із центрів розвит�
ку хокею у СРСР. Як ви оціните нинішню хокейну
інфраструктуру міста?

— Київ завжди був центром розвитку хокею

нашої держави. У місті працюють дві хокейні

школи — “Сокіл” та “Крижинка”, вихованці

яких складають основу збірних команд України.

Минулого року розпочала свою роботу школа

хокейного клубу “Беркут”.

Якщо бути відвертим, то на сьогодні Київ чи

не найбільше потребує появи нових спортивних

об’єктів зі штучним льодом. Наявної у столиці

інфраструктури не достатньо для задоволення

потреб багатомільйонного мегаполіса. В місті

хокеєм займаються майже 800 дітей, виступають

три професіональні команди, проводиться чем�

піонат серед аматорів. Льодові майданчики

спорткомплексів “АТЕК”, “Каток” на Оболоні

та “Льодової арени” на вул. Шалетт не можуть

вмістити всіх охочих. При цьому технічний стан

майданчиків “АТЕК” та “Каток” залишає бажа�

ти кращого.

Проблему частково можна було б вирішити,

завершивши реконструкцію спорткомплексу

“Авангард”. За нашими підрахунками, Києву

необхідно не менше 7–8�ми нових льодових

арен. Місту також не вистачає великих арен для

проведення матчів найвищого міжнародного

рівня. Вважаю, що будівництво сучасного

спорткомплексу для проведення матчів чемпіо�

нату Європи з баскетболу 2015 року зможе вирі�

шити це питання.

Нещодавно я зустрічався з головою КМДА

Олександром Поповим. Ми обговорили шляхи

вирішення проблем із забезпеченням столиці

хокейною інфраструктурою. Є доручення підго�

тувати презентацію розвитку хокею міста Ки�

єва. Тож переконаний, що повернення славних

часів київського хокею не за горами.

— Ви згадали про національну збірну. Як ви оці�
ните виступ нашої команди на кваліфікаційному
етапі до Олімпіади у Сочі?

— Ми не змогли вирішити завдання потрапи�

ти до когорти найсильніших хокейних збірних

світу, які виступатимуть на Олімпіаді в Сочі. Не

варто забувати, що нам протистояли команди

вищого дивізіону, які на чемпіонатах світу регу�

лярно змагаються за вихід до фіналу. З іншого

боку, вперше команда була сформована з грав�

ців, що виступають у національному чемпіонаті

України — чемпіонаті ПХЛ.

Найпродуктивніший вік у хокеї — 24–28 ро�

ків. На жаль, у зв’язку із втратою матеріально�

технічної бази, а відтак — і проблемами у дитя�

чо�юнацькому хокеї в 90�х роках, сьогодні ми

майже не маємо гравців найкращого хокейного

віку. У складі нашої команди таких хокеїстів

можна порахувати на пальцях однієї руки.

Ще однією проблемою збірних команд є від�

сутність роботи у клубах з молодими хокеїста�

ми. Тренери команд віддають перевагу запро�

шенню легіонерів, якість діяльності яких не зав�

жди висока, замість того, аби готувати власні

кадри. В такій ситуації національна збірна є за�

ручником ситуації.

Зараз ми спільно з керівництвом Професіо�

нальної хокейної ліги розробляємо дієвий меха�

нізм потрапляння молодих гравців до складу

професійних команд, що дасть змогу поліпшу�

вати майстерність учорашнім юніорам.

Перспективні молоді хокеїсти в Україні є. Не�

поганий виступ наших юніорів під керівниц�

твом Олександра Годинюка вселяє оптимізм.

Два роки тому у виступах молодіжної та юніор�

ської збірних команд стався прогрес. Я переко�

наний, що він триватиме й надалі.

Серйозні надії у нас пов’язані з юними хоке�

їстами. Прекрасну хокейну академію створив

клуб “Донбас”, до роботи в якій запрошено

трьох відомих шведських фахівців. Донеччани,

що минулого сезону виграли золоті медалі укра�

їнського чемпіонату, нинішнього сезону випро�

бовують свої сили у відкритому чемпіонаті Мос�

кви і з кожним матчем все впевненіше вигляда�

ють у поєдинках проти російських ровесників.

Федерація хокею України разом з Міністер�

ством освіти і науки, молоді та спорту України

створила спортивно�методичний центр “Акаде�

мія хокею”, де за сучасними північноамерикан�

ськими методиками навчаються 14–15�річні хо�

кеїсти з усієї України.

Створення подібних центрів — це свого роду

експеримент. Ми хочемо довести, що за пра�

вильного підходу можна вивести юних хокеїстів

на найвищий рівень. Якщо нам це вдасться — а

я переконаний, що так воно й буде,— повернен�

ня славних часів українського хокею не за гора�

ми.

— У квітні 2011 року Київ приймав чемпіонат
світу серед чоловіків. Цього року подібний чемпіо�
нат приймав Донецьк. Які завдання стоятимуть
перед командою наступного сезону?

— Чемпіонат у Києві пройшов на найвищому

організаційному рівні, що було відзначено ке�

рівниками Міжнародної федерації хокею.

Нинішнього сезону ми взяли на свої плечі не�

легке випробування — у листопаді Київ прий�

мав передкваліфікаційний олімпійський турнір,

у грудні Донецьк був головною ареною чемпіо�

нату світу серед молодіжних збірних 2013, в січ�

ні цього року “Донбас” на домашньому льоду

здобув перемогу у суперфіналі Континенталь�

ного кубка, а в квітні столиця Донбасу прийма�

ла чемпіонат світу серед чоловіків. Чотири тур�

ніри за сезон із п’яти можливих — це абсолют�

ний рекорд для всього світового хокею! У під�

сумку ми отримали подяку від президента Між�

народної федерації хокею Рене Фазеля за від�

мінну організацію змагань.

Наступний рік — нове випробування. За путі�

вку до еліти світового хокею ми боротимемося з

командами Австрії, Словенії, Угорщини, Японії

та Кореї, яка буде господарем чемпіонату.

Що ж до спортивних завдань, то в нас єди�

не — здобуття путівки до вищого дивізіону. Хо�

ча ми розуміємо, що досягнути успіху буде знач�

но складніше, ніж цього року. Федерація в свою

чергу створить усі необхідні умови для якісної

підготовки команди до чемпіонату.

— Вас нещодавно переобрали на посаду голови
Федерації. Якими будуть ваші першочергові кро�
ки?

— Ми будемо продовжувати обраний нами

шлях. Я дотримуюсь своєї думки, що без наяв�

ності сучасної інфраструктури та розвитку дитя�

чо�юнацького хокею досягнення високих спор�

тивних результатів, в тому числі — й на міжна�

родному рівні, є неможливим.

Тож ми будемо всіляко сприяти продовженню

роботи програми “Хокей України”. Зокрема

контролюватимемо створення відділень хокею з

шайбою в містах, де побудовано льодові май�

данчики; забезпечуватимемо ці відділення мак�

симальною науково�методичною допомогою.

До завершення сезону ми маємо розробити

системний план перепідготовки й механізми

стимулювання найкращих тренерів. Також не

слід забувати про продовження роботи зі ство�

рення у вищих навчальних закладах спортивно�

го профілю кафедр хокею з шайбою й відділень

хокею з шайбою для навчання спортсменів.

Хочу також нівелювати серйозну прогалину

вітчизняного хокейного господарства — розпо�

чати масштабну роботу з розвитку в Україні жі�

ночого хокею. Ми звернулись до керівників

ДЮСШ з пропозицією створення змішаних

груп початкової підготовки для юнаків та дівчат.

Поглиблення інтеграції до світової хокейної

спільноти також є серйозним та важливим зав�

данням на найближче майбутнє. Стратегічним

завданням Федерації є здобуття права на органі�

зацію та проведення чемпіонату світу з хокею в

елітному дивізіоні. Україна подавала свою заяв�

ку до Міжнародної федерації на право прове�

дення чемпіонатів світу. Наша заявка викликала

серйозний резонанс і була високо оцінена фа�

хівцями Міжнародної федерації.

Гарантією отримання права на проведення

чемпіонату світу є наявність льодових арен, що

вміщують не менше 12 тисяч глядачів, та ство�

рення конкурентної команди.

Проведення турнірів найвищого міжнародно�

го рівня — найкраща популяризація хокею в на�

шій країні

Розмову вів 
Валентин ЗНАМЕНСЬКИЙ, 

“Хрещатик”

За нашими підрахунками, 
Києву необхідно не менше 7–8

нових льодових арен. Місту 
також не вистачає великих арен 

для проведення матчів найвищого
міжнародного рівня. Вважаю, 

що будівництво сучасного
спорткомплексу для проведення

матчів чемпіонату Європи 
з баскетболу 2015 року зможе

вирішити це питання

Благовіст

Преподобний Михаїл,
сповідник, єпископ
Синадський
Преподобний Михаїл, сповід-
ни , єпис оп Синадсь ий
(821). Святитель Михаїл, спо-
відни , з юних ро ів пра н в
до чернечо о життя і б в на-
правлений святійшим патріар-
хом Тарасієм (784—806) в мо-
настир, розташований на бере-
зі Чорно о моря. З ним разом
пост пив в обитель і святий
Феофіла т (пам’ять 21 берез-
ня), майб тній єпис оп Ни о-
мидійсь ий.

Обидва іноки з ретельністю проходили в обителі подвиги спасіння і незаба�

ром були прославлені благодатними даруваннями від Господа. Одного разу під

час жнив, коли люди знемагали від спраги, за молитвами ченців порожня мід�

на посудина почала виділяти воду. 

Святійший патріарх Тарасій висвятив святого Михаїла на єпископа міста Си�

над. За своє святе життя і мудрість святитель Михаїл здобув глибоку любов ві�

руючого народу і особливу увагу імператорів Никифора I (802—811) та Михай�

ла I Рангава (811—813). У 787 році святитель Михаїл був присутній на Сьомому

Вселенському Соборі в Нікеї. Коли на престол вступив іконоборець�єретик Лев

Вірменин (813—820), він став виганяти православних архиєреїв з їхніх кафедр,

призначаючи на їх місце своїх однодумців�єретиків. 

Святитель Михаїл у цей час твердо захищав Православ’я, мужньо протиді�

ючи єретикам і викриваючи їхні помилки. Лев Вірменин засудив святителя

Михаїла, але він, не боячись мук, твердо відповів: “Я вшановую святі ікони

Спасителя мого Ісуса Христа і Пречистої Діви, Матері Його, і всіх святих і по�

клоняюсь їм. Твоє розпорядження про видалення ікон з храмів не виконаю”.

Тоді Лев Вірменин заслав святителя Михаїла в ув’язнення в місто Евдокіаду, де

сповідник помер близько 821 року. Глава святителя Михаїла зберігається в Лав�

рі святого Афанасія на Афоні, частина мощей — в Іверському монастирі

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 56 (1184)

СЕРЕДА,
5 червня
2013 року

Про затвердження Київської міської цільової програми сприяння розвитку
малого та середнього підприємництва на 2013�2014 роки

Рішення Київської міської ради № 324/ 9381 від 22 травня 2013 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про

Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, “Про розвиток та державну підтримку малого і се�
реднього підприємництва в Україні”, з метою підтримки та розвитку підприємництва в м. Києві, прискорення економічних реформ,
формування умов для забезпечення зайнятості населення міста, забезпечення конституційного права громадян на підприємниць�
ку діяльність Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Київську міську цільову програму сприяння розвитку ма�
лого та середнього підприємництва на 2013 — 2014 роки, що додається.

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

2.1. Забезпечити виконання Київської міської цільової програми сприян�
ня розвитку малого та середнього підприємництва на 2013 — 2014 роки.

2.2. Подавати звіти про хід і результати виконання Київської міської ці�
льової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємниц�
тва на 2013 — 2014 роки щорічно Київській міській раді, щоквартально по�
стійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) при внесенні змін до бюджету м. Києва на 2013 рік
та формуванні бюджету м. Києва на 2014 рік враховувати, в межах мож�
ливості дохідної частини міського бюджету, потребу у видатках на здійс�
нення заходів з реалізації Київської міської цільової програми сприяння
розвитку малого та середнього підприємництва на 2013 — 2014 роки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва, громадсько�
го харчування та послуг.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради
можна ознайомитися в секретаріаті Київради. 

Про припинення товариства з обмеженою
відповідальністю “Музей міста Києва”

шляхом приєднання до Музею історії міста Києва
Рішення Київської міської ради № 395/9452 від 22 травня 2013 року

Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб — підприємців”, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
враховуючи пропозицію Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22 червня 2011 року № 011�07/2864, з метою подальшого функціонування Музею історії міста Києва, розміщення
його у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 7, врегулювання земельних та майнових питань, ефективно�
го використання комунального майна територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити товариство з обмеженою відповідальністю “Музей міста
Києва” шляхом приєднання до Музею історії міста Києва (код ЄДРПОУ
05534195).

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації) спільно з постійною комісією Київської місь�
кої ради з питань культури та туризму:

2.1. У встановленому законодавством порядку здійснити організаційно�пра�
вові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення до 01 вересня 2013 року.

2.2. Привести положення про Музей історії міста Києва у відповідність
до цього рішення та чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань культури та туризму та постійну
комісію Київської міської ради з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 лютого 2013 року
№ 97/9154 “Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного,

побутового, соціально�культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності у м. Києві”

Рішення Київської міської ради № 530/9587 від 22 травня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про регу�

лювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово�комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасо�
вих споруд для провадження підприємницької діяльності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року
за № 1330/20068, з метою вирішення питань впорядкування розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціаль�
но�культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 28 лютого 2013
року № 97/9154 “Про деякі питання розміщення тимчасових споруд тор�
говельного, побутового, соціально�культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві”, виклавши підпункт
2.1 пункту 2 в такій редакції:

“2.1. Власники (користувачі) ТС, що здійснювали підприємницьку ді�
яльність в ТС у 2012 році відповідно до рішення Київської міської ради від
26 січня 2012 року № 2/7339 “Про деякі питання здійснення підприєм�
ницької діяльності в тимчасових спорудах” та мають намір продовжити
свою підприємницьку діяльність у 2013 році, подають до міського до�
звільного центру в термін до 01 липня 2013 року оригінал довідки про
функціональне призначення ТС, виданої у 2012 році, та документи для
укладення договору про сплату пайової участі (внеску) за 2013 рік і доку�
менти про сплату пайової участі (внеску) за 2013 рік до 11 липня 2013 ро�
ку відповідно до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року

№ 56/5443 “Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової учас�
ті (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соці�
ально�культурного чи іншого призначення для здійснення підприємниць�
кої діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в
утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рі�
шень Київської міської ради” (перелік згідно з додатком до цього рішен�
ня)”.

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчуван�
ня та послуг.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про створення тимчасової контрольної комісії 
Київради з питання перевірки факту висадження 

на вул. Хрещатик каштанів кінських звичайних 
замість каштанів кінських м’ясочервоних Бріоті 

у квітні 2013 року
Рішення Київської міської ради № 342/9399 від 22 травня 2013 року

Відповідно до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Регламенту Київської міської ради, за�
твердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, враховуючи інформацію радника голови КМДА О. Мазур�
чака щодо висадження на вул. Хрещатик у квітні 2013 року замість каштанів кінських м’ясочервоних Бріоті каштанів кінських зви�
чайних, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію (далі — комісію) Київради з
питання перевірки факту висадження на вул. Хрещатик каштанів кінських
звичайних замість каштанів кінських м’ясочервоних Бріоті у квітні 2013
року у складі депутатів Київської міської ради:

— голова комісії — Меліхова Тетяна Іванівна, 
члени комісії:
— Борисенко Семен Іванович,
— Грінюк Віктор Ростиславович,
— Дробот Борис Віталійович,
— Кобєлєв Володимир Іванович,
— Костюк Сергій Анатолійович,
— Крулько Іван Іванович,
— Лойфенфельд Олександр Якович,
— Москаль Денис Денисович,
— Парцхаладзе Лев Ревазович,
— Філіппов Володимир Вікторович,

— Шкуро Максим Юрійович,
— Шлапак Алла Василівна,
— Шпак Ігор В’ячеславович,
— Яковчук Михайло Юрійович.
2. Покласти на комісію завдання по перевірці факту висадки на вул.

Хрещатик замість каштанів кінських м’ясочервоних Бріоті каштанів кін�
ських звичайних у квітні 2013 року.

3. Звіт комісії про виконану роботу та пропозиції заслухати на пленар�
ному засіданні Київської міської ради не пізніше тримісячного терміну з
дня прийняття цього рішення.

4. Матеріально�технічне, інформаційне та організаційне забезпечення
роботи комісії покласти на секретаріат Київради.

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

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання статусу скверу земельній
ділянці загальною площею 2,33 га 

за кадастровим номером
8000000000:82:138:0096, яка

розташована між будинками №№ 2�6 на вул. Вільшанській 
та будинком № 16 на вул. Професора Підвисоцького 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 317/9374 від 22 травня 2013 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, статті 7, статей 51�53 Закону України “Про природно�заповідний фонд України”, Правил утримання зелених
насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово�комунального

господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також врахо�
вуючи рішення Господарського суду м. Києва від 30.10.2012 № 5011�47/12740�2012 та № 5011�47/12739�2012 та колективні звернен�
ня громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати земельній ділянці загальною площею 2,33 га за кадастровим
номером 8000000000:82:138:0096, яка розташована між будинками
№№ 2�6 на вул. Вільшанській та будинком № 16 на вул. Професора Під�
висоцького у Печерському районі м. Києва, статус скверу.

2. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010
року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині
міста”, затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381 та продовжених на період 2010�2015 років рішенням Київ�
ської міської ради від 27.11.2009 № 714/2783 (таблиця 2 “Озеленені те�
риторії загального користування м. Києва, що відповідають типологічним
ознакам та планувальним вимогам”), додавши земельну ділянку, визна�
чену пунктом 1 цього рішення, до переліку скверів Печерського району 
м. Києва.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) вжити організаційно�правових заходів щодо оформ�
лення та благоустрою земельної ділянки площею 2,33 га за кадастровим
номером 8000000000:82:138:0096, яка розташована між будинками
№№ 2�6 на вул. Вільшанській та будинком № 16 на вул. Професора Під�
висоцького у Печерському районі м. Києва

4. Це рішення Київської міської ради офіційно оприлюднити у газеті
“Хрещатик”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань екологічної політики.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про розроблення детальних 
планів територій

Рішення Київської міської ради № 399/9456 від 22 травня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, постано�

ви Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахуван�
ня громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні”, наказу Міністерства регіо�
нального розвитку, будівництва та житлово�комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 “Про затвердження Порядку
розроблення містобудівної документації”, враховуючи інформацію представника ТОВ “Епіцентр К”, з метою реалізації Генераль�
ного плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затверджених рішенням Київської
міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, та розвитку інфраструктури, забезпечення комфортних умов для проживання мешканців
мікрорайону, створення додаткових робочих місць, сприятливих умов для впровадження інвестиційної діяльності та забезпечен�
ня збалансованого соціального і економічного розвитку м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розробити детальний план території по вулиці Берковецькій, 6 у
Святошинському районі м. Києва.

2. Розробити детальний план території по вулиці Стеценка, 37 у Свя�
тошинському районі м. Києва.

3. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установ�
леному порядку:

3.1. Виступити замовником розроблення містобудівної документації,
зазначеної у пунктах 1 та 2 цього рішення.

3.2. Визначити розробника містобудівної документації, зазначеної у
пунктах 1 та 2 цього рішення.

3.3. У разі фінансування розроблення містобудівної документації, за�
значеної у пунктах 1 та 2 цього рішення, за рахунок коштів бюджету міс�
та Києва підготувати та надати Департаменту економіки та інвестицій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) пропозиції щодо включення її до Програми соціально�еконо�
мічного розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні роки.

3.4. Забезпечити проведення громадських слухань, погодження та за�
твердження містобудівної документації, зазначеної у пунктах 1 та 2 цього
рішення.

3.5. При розробці містобудівної документації, зазначеної у пунктах 1 та

2 цього рішення, врахувати основні положення Концепції формування ін�
дустріальних парків, технопарків, ділових та науково�виробничих ком�
плексів, торговельно�розважальних центрів на вулиці Берковецькій, 6 та
на вулиці Стеценка, 37 і затверджену у встановленому порядку проектну
документацію будівництва гіпермаркету “Ашан” та будівельно�господар�
ського гіпермаркету “Епіцентр К” на вул. Берковецькій, 6 та 6�в у Свято�
шинському районі м. Києва.

3.6. До прийняття та підписання Київською міською радою рішення про
затвердження детального плану території на вул. Берковецькій, 6 та на
вул. Стеценка, 37 узгодити його з ТОВ “Ріал Істейт Ф. К. А. У.” (існуючий
гіпермаркет “Ашан”) та ТОВ “Епіцентр К” (існуючий будівельно�господар�
ський гіпермаркет “Епіцентр К”).

4. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня його офіційного
опублікування.

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про створення тимчасової 
контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації 

навколо реконструкції дамб мулових полів 
Бортницької станції аерації

Рішення Київської міської ради № 316/9373 від 22 травня 2013 року
Відповідно до статті 26, статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Регламенту Київської місь�

кої ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київради щодо вивчення
ситуації навколо реконструкції дамб мулових полів Бортницької станції
аерації у складі: 

голова тимчасової контрольної комісії Київради:
— Москаль Денис Денисович, депутат Київської міської ради; 
члени тимчасової контрольної комісії:
— Гайдук Віталій Михайлович, депутат Київської міської ради;
— Качкан Олег Володимирович, депутат Київської міської ради;
— Костюк Сергій Анатолійович, депутат Київської міської ради;
— Мельник Сергій Миколайович, депутат Київської міської ради;
— Павлик Віталій Андрійович, депутат Київської міської ради;
— Саврасов Максим Віталійович, депутат Київської міської ради;
— Філатов Ярослав Олександрович, депутат Київської міської ради;
— Чумаченко Алла Юріївна, депутат Київської міської ради;
— Шлапак Алла Василівна, депутат Київської міської ради.
2.Основними завданнями тимчасової контрольної комісії Київради

щодо вивчення ситуації навколо реконструкції дамб мулових полів
Бортницької станції аерації визначити: перевірку виконання робіт з ре�
конструкції дамб мулових полів Бортницької станції аерації, контроль
за освоєнням коштів, виділених з Київського міського фонду охорони

навколишнього середовища на реконструкцію дамб мулових полів № 1
і № 2 Бортницької станції аерації, та напрацювання пропозицій щодо
недопущення аварійних ситуацій на мулових полях Бортницької станції
аерації.

3. Визначити термін діяльності тимчасової контрольної комісії —
шість місяців.

4. Звіт за результатами роботи тимчасової контрольної комісії за�
слухати на засіданні Київської міської ради не пізніше шестимісячного
терміну з дня прийняття цього рішення.

5. Матеріально�технічне, інформаційне та організаційне забезпе�
чення роботи тимчасової контрольної комісії Київради покласти на
секретаріат Київради.

6. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ра�
ди “Хрещатик”.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської
етики.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 15 грудня 2011 року № 844/7080 

“Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва відомчого житлового фонду, гуртожитків, 

інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”
Рішення Київської міської ради № 389/9446 від 22 травня 2013 року

Відповідно до статей 4, 5 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 327, 329 Цивільного кодексу України, статей 135, 136,
137 Господарського кодексу України, пунктів 31, 51 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 11 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, статей 1, 2,
8 Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”, статей 2, 3, 4, 4�1 Закону України “Про передачу об’єктів пра�
ва державної та комунальної власності”, статей 1, 5, 14, 18 Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешкан�
ців гуртожитків”, статей 13, 21 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, враховуючи рішення Київської міської ради
від 28 жовтня 2010 року № 183/4995 “Про окремі питання організації управління районами в м. Києві”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва відомчого житлового фонду, гуртожит�
ків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури” такі зміни:

1.1. У заголовку рішення слово “відомчого” виключити.
1.2. Пункт 1 рішення викласти у такій редакції:
“1. Надати згоду на зарахування та прийняття до комунальної власно�

сті територіальної громади міста Києва і передачу до сфери управління
відповідних районних в місті Києві державних адміністрацій, або у воло�
діння та користування суб’єктам господарювання:

— об’єктів житлового фонду у тому числі: гуртожитків, одноквартирних
будинків, квартир у багатоквартирних будинках, кімнат у квартирах та од�
ноквартирних будинках, житлових приміщень у гуртожитках (житлових
кімнат, житлових блоків (секцій) тощо разом з вбудованими та прибудо�
ваними нежитловими приміщеннями, службового житла, майна житлово�
експлуатаційних організацій та комунальних підприємств, які обслугову�
вали цей фонд;

— зовнішніх інженерних мереж до гуртожитків, житлового та нежитло�

вого фонду (електро�, тепло�, водо�, газопостачання, водовідведення),
споруд та обладнання на них (насосних станцій, теплових пунктів, транс�
форматорних підстанцій, бойлерних, котелень, розподільчих пунктів,
приладів обліку тощо), ремонтно�будівельних баз, майстерень, які обслу�
говують зазначені інженерні мережі;

— транспортних засобів, прибиральної та іншої техніки;
— об’єктів та елементів (частин) об’єктів благоустрою, які розташовані

на території міста Києва;
— об’єктів соціальної інфраструктури незалежно від місця їхнього роз�

ташування”.
1.3. Пункт 2 рішення викласти у такій редакції:
“2. Делегувати районним в місті Києві державним адміністраціям пра�

во:
2.1. Визначати балансоутримувачів прийнятих в експлуатацію житло�

вих будинків: після реконструкції, капітального ремонту, новозбудованих
житлових будинків разом з інженерними мережами, технічним обладнан�
ням, конструктивними елементами тощо, що забезпечують належне
функціонування цих будинків, у разі якщо власники квартир, приміщень
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цих будинків протягом двох місяців після прийняття їх в експлуатацію
не створюють об’єднання співвласників багатоквартирних будинків і
не приймають на баланс основні фонди.

2.2. Забезпечувати передачу житлового комплексу або його части�
ни, що належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та передані до сфери управління районних в місті Києві
державних адміністрацій (за винятком нежитлових приміщень кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва), з балансу
суб’єкта господарювання комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва, що віднесений до сфери управління районних в
місті Києві державних адміністрацій, на баланс об’єднання співвлас�
ників багатоквартирного будинку.

2.3. Здійснювати списання житлового комплексу або його частини,
що належать до комунальної власності територіальної громади міста
Києва та передані до сфери управління районних в місті Києві дер�
жавних адміністрацій, з балансу суб’єкта господарювання комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва, що віднесений до
сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, у
разі передачі таких об’єктів на баланс об’єднання співвласників бага�
токвартирного будинку.

2.4. Здійснювати закріплення майна комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва, переданого до сфери управління
районних в місті Києві державних адміністрацій на праві господар�
ського відання, оперативного управління, за суб’єктами господарю�
вання комунальної власності територіальної громади міста Києва, що
віднесені до сфери управління районних в місті Києві державних ад�
міністрацій”.

1.4. Підпункт 3.1 пункту 3 викласти у такій редакції:
“3.1. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській

державній адміністрації) за погодженням з постійною комісією Київ�
ської міської ради з питань власності вирішувати питання, пов’язані із
зарахуванням, прийняттям та передачею суб’єктам господарювання у
володіння та користування об’єктів, зазначених у пункті 1 цього рі�
шення, на умовах, визначених відповідними угодами, а також питан�
ня, пов’язані із зарахуванням майна до комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва, закріпленням майна комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва на праві господарського
відання та оперативного управління за суб’єктами господарювання
комунальної власності територіальної громади міста Києва”.

1.5. Підпункт 3.2 пункту 3 рішення викласти у такій редакції:
“3.2. Районним в місті Києві державним адміністраціям надавати

Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
щоквартально, не пізніше 10 числа наступного за звітним кварталом
місяця, звіт щодо визначення балансоутримувачів об’єктів житлового
фонду”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київської міської ради з питань житлово�комунального госпо�
дарства та паливно�енергетичного комплексу та постійну комісію
Київської міської ради з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради

Г. Герега

Про питання діяльності дитячих позашкільних 
мистецьких закладів та інших установ 

і закладів культури міста Києва
Рішення Київської міської ради № 351/9408 від 22 травня 2013 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 02 грудня
2010 року № 284/5096 “Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва”, рішення Київської міської ради
від 15 березня 2012 року № 209/7546 “Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти”, рішення Київської міської ради
від 12 липня 2012 року № 653/7990 “Про делегування деяких повноважень районним в місті Києві державним адміністраціям”, з ме�
тою врегулювання питань, пов’язаних з діяльністю дитячих позашкільних мистецьких закладів та інших установ і закладів культу�
ри, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати до сфери управління районних в місті Києві державних ад�
міністрацій початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, що на�
лежать до системи позашкільної освіти, та інші установи і заклади культу�
ри, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста
Києва, згідно з переліком, що додається.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям затвердити стату�
ти закладів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань
культури та туризму

Заступник міського голови — 
секретар Київради

Г. Герега

Додаток до рішення Київської міської ради 
від 22.05.2013 року № 351/9408 

Перелік початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів, 

що належать до системи позашкільної освіти, 
та інші установи і заклади

культури, що засновані на комунальній
власності територіальної громади

міста Києва, та передаються до сфери управління
районних в місті Києві

державних адміністрацій

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
1. Будинок культури “Конча�Заспа” Голосіївського району м. Києва.
2. Вечірня музична школа № 1 ім. К. Г. Стеценка Голосіївського

району м. Києва.
3. Дитяча музична школа № 3 ім. В. С. Косенка Голосіївського райо�

ну м. Києва.
4. Дитяча музична школа № 38 Голосіївського району м. Києва.
5. Державна театральна школа�студія Голосіївського району м. Ки�

єва.
6. Дитяча художня школа № 9 Голосіївського району м. Києва.
7. Централізована бібліотечна система Голосіївського району 

м. Києва у складі:
7.1. Центральна районна бібліотека ім. М. О. Некрасова.
7.2. Бібліотека ім. М. В. Гоголя.
7.3. Бібліотека ім. П. Й. Панча.
7.4. Бібліотека “Деміївська”.
7.5. Бібліотека ім. М. П. Стельмаха.
7.6. Бібліотека № 152 сімейного читання.
7.7. Бібліотека ім. М. Т. Рильського.
7.8. Бібліотека ім. Марка Вовчка.
7.9. Бібліотека “Чапаєвка” сімейного читання.
7.10. Бібліотека № 15 для дітей.
7.11. Бібліотека ім. В. А. Симоненка для дітей.
7.12. Бібліотека ім. М. М. Коцюбинського для дітей.
7.13. Бібліотека ім. Наталі Забіли для дітей.
7.14. Бібліотека № 142 для дітей.
8. Централізована система дитячо�юнацьких клубів “Щасливе ди�

тинство” у складі:
8.1. Дитячо�юнацький клуб “Романтик”.
8.2. Дитячо�юнацький клуб “Гарт”.
8.3. Дитячо�юнацький клуб “Берізка”.
8.4. Дитячо�юнацький клуб “Віночок”.
8.5. Дитячо�юнацький клуб “Ровесник”.
8.6. Дитячо�юнацький клуб “Веселка”.
8.7. Дитячо�юнацький клуб “Олімпія”.
8.8. Дитячо�юнацький клуб “Світанок”.
8.9. Художня студія “Гармонія” дитячо�юнацького клубу “Віночок”.
8.10. Художня студія “Спектр” дитячо�юнацького клубу “Олімпія”.

8.11. Народний дитячий театр ляльок “Казкарик” дитячо�юнацького
клубу “Олімпія”.

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
1. Палац культури “Дарниця”.
2. Культурно�мистецький центр.
3. Дитяча школа мистецтв № 4.
4. Дитяча школа мистецтв № 9.
5. Дитяча музична школа № 21.
6. Дитяча художня школа № 11.
7. Централізована бібліотечна система Дарницького району м. Ки�

єва у складі:
7.1. Центральна районна бібліотека ім. В. Стуса.
7.2. Бібліотека ім. Г. Квітки�Основ’яненка.
7.3. Публічна бібліотека № 160 сімейного читання.
7.4. Бібліотека ім. Ю. Смолича.
7.5. Бібліотека ім. А. П. Чехова.
7.6. Бібліотека № 133.
7.7. Бібліотека № 143 сімейного читання.
7.8. Бібліотека № 156.
7.9. Бібліотека № 159.
7.10. Центральна бібліотека ім. 3. Космодем’янської для дітей.
7.11. Бібліотека № 117 для дітей.
7.12. Бібліотека № 157 для дітей.
7.13. Бібліотека ім. С. Руданського.

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
1. Будинок культури Деснянського району міста Києва.
2. Центр естетичного виховання “Гармонія”.
3. Київська дитяча школа мистецтв № 3.
4. Дитяча музична школа № 24.

5. Централізова бібліотечна система Деснянського району міста Ки�
єва у  складі:

5.1. Центральна районна бібліотека № 141.
5.2. Бібліотека�філіал № 1.
5.3. Бібліотека ім. С. Олійника.
5.4. Бібліотека ім. В. Кучера.
5.5. Бібліотека № 151.
5.6. Бібліотека № 115 для дітей.
5.7. Бібліотека № 119 для дітей.
5.8. Бібліотека ім. Ю. Гагаріна для дітей.
6. Освітньо�культурний центр “Дивосвіт” у складі:
6.1. Клуб “Гармонія”.
6.2. Клуб “Космос”. 
6.3 Клуб “Лотос”.
6.4. Клуб “Ритм”.
6.5. Клуб “Троянда”.
6.6. Клуб “Юність”.

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
1. Центр культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва.
2. Дитяча школа мистецтв № 6 ім. Г. Л. Жуковського.
3. Школа джазового та естрадного мистецтв Дніпровського району

м. Києва.
4. Дитяча музична школа № 13 ім. М. І. Глінки.
5. Дитяча музична школа № 16.
6. Дитяча музична школа № 20.
7. Дитяча художня школа № 2.
8. Централізована бібліотечна система Дніпровського району 

м. Києва у складі:
8.1. Центральна районна бібліотека ім. П. Тичини.
8.2. Бібліотека ім. В. Маяковського.
8.3. Бібліотека ім. М. Горького.
8.4. Бібліотека ім. К. Симонова.
8.5. Бібліотека ім. В. Сосюри.
8.6. Бібліотека № 137.
8.7. Бібліотека № 158.
8.8. Бібліотека ім. В. Яна.
8.9. Бібліотека ім. Є. Кравченка для юнацтва.
8.10. Бібліотека ім. А. Малишка.
8.11. Бібліотека ім. О. Олеся.
8.12. Бібліотека № 134 для юнацтва.
8.13. Бібліотека ім. І. Сергієнка для дітей.
8.14. Бібліотека ім. П. Буйка для дітей.
8.15. Бібліотека № 118 для дітей.
8.16. Бібліотека № 16 для дітей.
8.17. Бібліотека ім. П. Усенка для дітей.
8.18. Бібліотека ім. Г. Тютюнника для дітей.
9. Комунальний театрально�видовищний заклад культури Дніпров�

ського району м. Києва “Театр української традиції “Дзеркало”.

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
1. Дитяча школа мистецтв № 5.
2. Дитяча художня школа № 3.
3. Дитяча музична школа № 36.
4. Дитяча музична школа № 37.
5. Дитяча музична школа № 39.
6. Дитяча музична школа № 40.
7. Централізована бібліотечна система Оболонського району м. Ки�

єва у складі:
7.1. Центральна публічна районна бібліотека ім. О. С. Пушкіна.
7.2. Публічна бібліотека ім. Панаса Мирного.
7.3. Публічна бібліотека ім. Самеда Вургуна.
7.4. Публічна бібліотека ім. Анни Ахматової.
7.5. Публічна бібліотека № 138.
7.6. Центральна районна бібліотека ім. Аркадія Гайдара для дітей.
7.7. Бібліотека № 129 для дітей.
7.8. Бібліотека ім. Г. Котовського для дітей.
7.9. Бібліотека ім. Саші Чекаліна для дітей.
7.10. Бібліотека № 102 для дітей.

7.11. Бібліотека № 120 для дітей.

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
1. Комунальний мистецький навчальний заклад Печерського райо�

ну м. Києва “Дитяча музична школа № 4 ім. Д. Д. Шостаковича”.
2. Комунальний мистецький навчальний заклад Печерського району

м. Києва “Дитяча музична школа № 9”.
3. Комунальний мистецький навчальний заклад Печерського району

м. Києва “Дитяча музична школа № 10”.
4. Комунальний мистецький навчальний заклад Печерського району

м. Києва “Дитяча музична школа № 27”.
5. Комунальний мистецький навчальний заклад Печерського району

м. Києва “Дитяча музична школа № 28”.
6. Централізована бібліотечна система Печерського району міста

Києва у складі:
6.1. Центральна бібліотека Печерського району м. Києва імені
М. Є. Салтикова�Щедріна, відділ тюркомовної літератури.
6.2. Бібліотека естетичного виховання.
6.3. Бібліотека імені Остапа Вишні.
6.4. Бібліотека імені Олега Кошового.
6.5. Бібліотека імені Івана Кудрі.
6.6. Бібліотека № 149.
6.7. Бібліотека № 150.
6.8. Бібліотека імені Миколи Трублаїні.
6.9. Бібліотека № 8 для дітей.
6.10. Бібліотека імені Антона Макаренка.
6.11. Бібліотека “Веселка”.
6.12. Бібліотека “Світогляд”.
6.13. Бібліотека імені Олександра Радіщева.

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
1. Дитяча школа мистецтв імені Стефана Турчака.
2. Дитяча музична школа № 1 імені Якова Степового.
3. Дитяча музична школа № 12.
4. Дитяча музична школа № 31.
5. Дитяча музична школа № 35.
6. Дитяча хореографічна школа № 1.
7. Дитяча художня школа № 4.
8. Дитяча художня школа № 10.
г 9. Централізована бібліотечна система Подільського району міста

Києва у складі:
9.1. Центральна районна бібліотека імені Івана Франка.
9.2. Бібліотека імені Олександра Сергійовича Грибоєдова.
9.3. Бібліотека імені Джамбула Джабаєва.
9.4. Бібліотека імені Садріддіна Айні.
9.5. Бібліотека імені Віктора Платоновича Некрасова.
9.6. Бібліотека імені Андрія Головка.
9.7. Бібліотека Дружби народів.
9.8. Бібліотека № 11.
9.9. Бібліотека № 123 для дітей.
9.10. Бібліотека імені Юрія Збанацького для дітей.
9.11. Бібліотека імені Олександра Копиленка для дітей.
9.12. Бібліотека імені Валі Котика для дітей.
9.13. Бібліотека імені Корнія Чуковського для дітей.

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРА�
ЦІЯ

1. Культурно�просвітній заклад “Центр культури “Святошин”.
2. Київська дитяча школа мистецтв № 8.
3. Київська дитяча музична школа № 22.
4. Київська дитяча музична школа № 23.
5. Київська дитяча музична школа № 29.
6. Київська дитяча художня школа № 5.
7. Централізована бібліотечна система “Свічадо” Святошинського

району міста Києва у складі:
7.1. Центральна районна бібліотека ЦБС “Свічадо”.
7.2. Бібліотека імені О. Блока.
7.3. Бібліотека імені О. Герцена.
7.4. Бібліотека імені Махтумкулі.
7.5. Бібліотека імені В. Стефаника
7.6 Бібліотека для юнацтва імені Натана Рибака.
7.7. Бібліотека “Джерело”.
7.8. Бібліотека для дітей “Книжкова світлиця”.
7.9. Бібліотека для дітей “Промінець”.
7.10. Бібліотека для дітей імені М. Дубова.

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРА�
ЦІЯ

1. Клубний заклад “Будинок культури Жуляни”.
2. Київський камерний театр�студія “Дивний замок”.
3. Київська дитяча школа мистецтв № 1.
4. Київська дитяча музична школа № 7 ім. І. Шамо.
5. Київська дитяча музична школа № 14 ім. Д. Кабалевського. 
6. Київська дитяча музична школа № 33.
7. Київська дитяча музична школа № 15.
8. Київська дитяча художня школа № 1.
9. Централізована бібліотечна система Солом’янського району міс�

та Києва у складі:
9.1. Центральна районна бібліотека ім. Ф. Достоєвського.
9.2. Бібліотека ім. М. Бажана.
9.3. Бібліотека ім. М. Новікова�Прибоя.
9.4. Бібліотека ім. М. Реріха.
9.5. Бібліотека ім. В. Чкалова.
9.6. Бібліотека ім. О. Довженка.
9.7. Бібліотека № 11.
9.8. Бібліотека № 13.
9.9. Бібліотека ім. М. Лермонтова.
9.10. Бібліотека ім. О. Гончара.
9.11. Бібліотека ім. О. Донченка.
9.12. Бібліотека ім. О. Кудряшова.
9.13. Бібліотека ім. Пироговського.
9.14. Бібліотека ім. В. Чапаєва.
9.15. Бібліотека ім. П. Вершигори.
9.16. Бібліотека ім. І. Багряного.
9.17. Бібліотека № 15.

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРА�
ЦІЯ

1. Заклад культури “Театр “Актор”.
2. Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад “Ки�

ївська дитяча школа мистецтв № 2 імені М. І. Вериківського”.
3. Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад “Ки�

ївська дитяча школа мистецтв № 5 імені Л. Ревуцького”.
4. Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад
“Київська дитяча художня школа № 7”.
5. Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад “Ки�

ївська дитяча музична школа № 8”.
6. Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад “Ки�

ївська дитяча музична школа № 11”.
7. Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад “Ки�

ївська дитяча музична школа № 26”.
8. Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад “Ки�

ївська дитяча музична школа № 32”.
9. Державна дитяча хореографічна студія українського танцю “Бар�

віночок”.
10. Централізована бібліотечна система Шевченківського району

міста Києва у складі:
10.1. Центральна районна бібліотека ім. Є. Плужника.
10.2. Бібліотека ім. В. Винниченка.
10.3. Бібліотека ім. І. Котляревського.
10.4. Бібліотека ім. Т. Шевченка.
10.5. Бібліотека ім. М. Чернишевського.
10.6. Бібліотека ім. О. Шварцмана.
10.7. Бібліотека ім. А. Міцкевича.
10.8. Бібліотека ім. С. Скляренка.
10.9. Бібліотека ім. М. Костомарова.
10.10. Бібліотека ім. О. Теліги.
10.11. Бібліотека № 101.
10.12. Бібліотека № 149.
10.13. Бібліотека ім. О. Матросова для дітей.
10.14. Бібліотека ім. С. Васильченка для дітей.
10.15. Бібліотека № 122 для дітей.
10.16. Бібліотека № 9 для дітей.
10.17. Бібліотека ім. В. Дубініна для дітей.
10.18. Бібліотека № 132.
10.19. Бібліотека № 135.

Заступник міського голови — 
секретар Київради

Г. Герега

Про внесення змін до Статуту комунального 
підприємства Київської міської ради 

“Телекомпанія “Київ”
Рішення Київської міської ради № 312 /9369 від 22 травня 2013 року

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 4 статті 12,
статті 57 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, пункту 4 статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 3 пунк�
ту 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, рішення Київради від 20.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік” Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства Київської
міської ради “Телекомпанія “Київ”, затвердженого рішенням Київради від
10.11.2011 № 600/6838, згідно з додатком.

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

сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Додаток 
до рішення Київради від 22.05.2013 № 312/9369

ЗМІНИ 
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
“ТЕЛЕКОМПАНІЯ “КИЇВ” 

(Ідентифікаційний код 25195855)

(Цей документ є невід’ємною частиною Статуту комунального підпри�
ємства Київської міської ради “Телекомпанія “Київ”)

1. Пункт 1.5 Статуту викласти в такій редакції:
“1.5. Розмір статутного капіталу комунального підприємства Київської

міської ради “Телекомпанія “Київ” становить 23 321 000 (двадцять три
мільйони триста двадцять одна тисяча) гривень”.

2. Розділ 6 Статуту доповнити пунктом 6.4 такого змісту:
“6.4. У складі органів управління створюється спеціальний колегіаль�

ний наглядовий орган — Редакційна рада.
Порядок утворення, діяльності та повноваження Редакційної ради ви�

значаються в Редакційному статуті Підприємства”.
3. У пункті 1.4 розділу 1 слова “Управлінню преси та інформації ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)” замінити словами “Департаменту суспільних комуніка�
цій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації)”.

4. У підпунктах 5.6, 5.7 слова “Головного управління” у всіх відмінках
замінити словом “Департамент” у відповідних відмінках.

5. У тексті Статуту слово “Управління” у всіх відмінках замінити словом
“Департамент” у відповідних відмінках.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київради 
від 20.06.2002 № 28/28 

“Про утворення виконавчого органу 
Київської міської ради 

та затвердження його структури 
і загальної чисельності”

Рішення Київської міської ради № 339/9396 від 22 травня 2013 року
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести до пункту 3 рішення Київської міської ради від 20.06.2002

№ 28/28 “Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та за�
твердження його структури і загальної чисельності” (із змінами і допов�
неннями) такі зміни:

— цифри “297” замінити цифрами “345”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови�секретаря Київради.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 5 червня 2013 року

ІНФОРМАЦІЯ

Департамент ом нальної власності м. Києва про проведення он рс
№104-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до
проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать територіальній

ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна, затвердженою постановою Кабіне-
т Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до Положення про он рсний
відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о на азомФонд державно о майна У раїни 29.08.2011 р.№1270
і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011р. за №1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має підтвердж ватися чинними валіфі аційними

до ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державном реєстрі оцінювачів, виданими відповід-
но до Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) Державном реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом
Фонд державно о майна У раїни від 19.12.01№ 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01
за № 1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о майна;
- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та підписання звітів про оцін май-

на, та їх особисто о досвід проведенні оцін и подібно о майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з оцін и майна та

підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до мен-
тів оцінювачів.
До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на підставі сертифі атів с б'є -

тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни "Про оцін майна, майнових прав та професійн оці-
ночн діяльність в У раїні", я ими передбачено здійснення пра тичної діяльності з оцін и майна за напрямами оцін-
и майна та спеціалізаціями межах цих напрямів, що відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Департамент ом нальної власності м. Києва он рсн до-
ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о додається лист з описом наданих до ментів. Кон-
рсна до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо.
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де зал чено до проведен-

ня оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з оцін и майна та

підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів
оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о майна У раїни;
- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о досвід роботи, ва-

ліфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і працюють йо о штатном роз ладі та додат ово зал ча-
ються ним, з незалежної оцін и майна, том числі подібно о майна тощо).

2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить пропозицію щодо вартос-
ті ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт, а та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 19.06.2013 ро в Департаменті ом нальної власності м. Києва за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо : 279-56-59, 279-54-73.

До менти приймаються до 13.00 13.06.2013 ро за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510.
Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

ТБ "Перша Товарна Біржа"
(надалі — Ор анізатор) повідомляє, що 19 червня 2013 ро о 13.00 за
адресою: м. Київ, в л. Виш ородсь а, 45/2, відб д ться повторні від риті
тор и (а ціон) з продаж майна (а тивів) ПАТ "Бан Столиця" (юридична
адреса: м. Київ, в л. М. Тимошен а, б д. 29-Б) (надалі — Продавець), а саме:

Лот № 1 — нер хоме майно (25 об'є тів — нежитлові приміщення, аражі,
земельні ділян и), що знаходяться місті Києві та Київсь ій обл., місті Ми олаїв та
Одесь ій обл.,
- майнові права (право вимо и рошових оштів) за редитними до оворами;
- майнові права рошової вимо и на отримання рошових оштів номінальної

вартості облі ацій Корпорації "Столиця". Почат ова вартість лот , без
рах ванням ПДВ, с ладає — 86 054 660 рн. 85 оп.

Отримати додат ов інформацію стосовно детальних хара теристи та стан
майна можна за тел. (044)-230-87-67 (Відповідальна особа — Ін а Сер іївна).

Гарантійний внесо с ладає 10% від почат ової вартості лота та
перерахов ється ТБ "Перша Товарна Біржа" р/р 26000367149 в AT "Райффайзен
Бан Аваль"", МФО 380805, од 36707637. Призначення платеж : арантійний
внесо 10% від почат ової вартості продаж лот з ідно мов від ритих тор ів
(а ціон ). Плата за реєстрацію заяви (реєстраційний внесо ) с ладає 17,00 рн. та
перерахов ється ТБ "Перша Товарна Біржа" на р/р 26000367149 в AT "Райффайзен
Бан Аваль"", МФО 380805, од 36707637. Призначення платеж : реєстраційний
внесо за реєстрацію заяви за лотом №___ з ідно мов від ритих тор ів (а ціон ).

Ор анізатор від ритих тор ів (а ціон ): ТБ "Перша Товарна Біржа". Час
прийом : ожний день тижня рім с боти та неділі з 9.00 до 12.00, за адресою:
м. Київ, в л. Виш ородсь а, 45/2.

Порядо ознайомлення з об'є тами продаж : ознайомлення з об'є том
продаж здійснюється за йо о місцезнаходженням. Час для ознайомлення з
об'є том продаж : ожний день тижня рім с боти та неділі з 9.00 до 13.00.

Заяв и приймаються з 9.00 до 12.00 ожний день тижня, рім с боти та неділі, за
адресою: м. Київ, в л. Виш ородсь а 45/2. Кінцевий термін прийом заяво о 12.00
за три дні до почат проведення а ціон .

Платіжні засоби — рошові ошти. Переможець а ціон зобов'язаний сплатити
остаточн цін об'є та продаж ПАТ "Бан Столиця" на н/р № 32070416701 в
Головном правлінні Національно о Бан У раїни по м. Києв і Київсь ий області,
МФО 321024, Код ЄДРПОУ 26520464. Протя ом 30 алендарних днів з момент
ладення до овор півлі — продаж з ПАТ "Бан Столиця". Гарантійний внесо ,

сплачений По пцем для часті в а ціоні, зарахов ється йом в рах но остаточної
оплати ціни об'є та продаж в розмірі 40% від сплаченої с ми арантійно о внес .
Подальше переоформлення права власності на об'є т продаж проводиться
По пцем (переможцем тор ів) за йо о власний рах но , в том числі: оплата всіх
можливих платежів при здійсненні переоформлення та інше.

Втрачене свідоцтво про право власності на нежилі спор ди серія
НС № 010004209, видане Головним правлінням з питань майна
(на аз "Про оформлення права власності на об'є т нер хомо о май-
на від 02 липня 2001 ро № 409-В) , що належить підприємств ро-
мадсь о о харч вання формі товариства з обмеженою відповідаль-
ністю "Зелений ай" за адресою: б львар Др жби Народів, 13, літе-
ра Б, вважати недійсним.

1. Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від
24.05.2007 №528/1189 "Про затвердження Положення про порядо
проведення інвестиційних он рсів для б дівництва, ре онстр ції,
реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о призначення,
незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації
від 22.10.2007 № 1403 "Про затвердження с лад постійно діючої
он рсної омісії по зал ченню інвесторів до фінанс вання б дівництва,
ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о
призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 25.06.2012 № 1074 "Про проведення
он рсів із зал чення інвесторів для реалізації інвестиційних прое тів"

2. Інформація про об'є т інвест вання:
2.1. Об'є том інвест вання є облашт вання спортивної бази для

пляжно о ф тбол , ф тбол та інших видів спорт на території пляж
"Венеція" острова Долобець ий Дніпровсь ом районі м. Києва
(інвестиційний прое т).

2.2. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и об'є та інвест вання:

С ладові об'є та інвест вання:

2.3. Остаточні техні о-е ономічні по азни и б д ть визначені
відповідно до затвердженої прое тної до ментації.

2.4. Остаточна вартість здійснення заходів з облашт вання об'є та
інвест вання, зазначена в п н ті 2.2., може змінюватись залежно від
змін фа тичних витрат Інвестора на реалізацію інвестиційно о прое т .

2.5. Земельна ділян а за адресою: м. Київ, острів Долобець ий,
пляж "Венеція" орієнтовною площею 4,9 а знаходиться в орист ванні

ом нально о підприємства ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) по охороні, триманню та е с-
пл атації земель водно о фонд м. Києва "Плесо" та ом нально о під-
приємства по триманню зелених насаджень Дніпровсь о о район
м. Києва.

3. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та
о ремі йо о мови:

3.1. Переможець он рс (Інвестор) визначається рішенням пос-
тійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів (далі — Комісія)
та затвердж ється розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

3.2. Замовни ом під отовчих (перед он рсних) робіт є ом нальне
підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) "Київсь е інвестиційне а ентство".

3.3. Замовни ом здійснення заходів з облашт вання спортивної ба-
зи для пляжно о ф тбол , ф тбол та інших видів спорт на території
пляж "Венеція" острова Долобець ий Дніпровсь ом районі м. Києва
є ом нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) по охороні, триманню та е с-
пл атації земель водно о фонд м. Києва "Плесо" (далі — Замовни ).

3.4. Термін облашт вання повинен б ти не більше нормативно о,
що визначається прое тною до ментацією. Інвестор (переможець он-
рс ) зобов'яз ється розробити, по одити та затвердити в становле-

ном поряд прое тн до ментацію не пізніше ніж через 6 місяців з
дня ладання інвестиційно о до овор .

3.5. Здійснення заходів з облашт вання об'є та інвест вання відб -
вається після ладання інвестиційно о до овор між Інвестором, За-
мовни ом та Ор анізатором он рс .

3.6. Земельні та майнові питання виріш ються Замовни ом та Ін-
вестором встановленом за онодавством У раїни поряд .

4. Основні мови он рс :
4.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат, пов'язаних із розроб ою

прое тної до ментації, облашт ванням та триманням об'є та інвест -
вання.

4.2. Здійснення заходів з облашт вання об'є та інвест вання відпо-
відно до с ладових об'є та інвест вання.

4.3. Здійснення тримання території (ділян и) відповідно до вимо
чинно о за онодавства У раїни.

4.4. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — бан-
івсь ої арантії щодо забезпечення ви онання ним фінансових зо-
бов'язань перед місь им бюджетом (пп. 4.5., 4,7.), що вини н ть на під-
ставі інвестиційно о до овор .

4.5. Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під о-
тов ою та проведенням інвестиційно о он рс розмірі 1% від за аль-
ної орієнтовної вартості встановлення об'є та інвест вання без рах -
вання ПДВ, що становить 119 665,00 рн. (сто дев'ятнадцять тисяч шіс-
тсот шістдесят п'ять ривень), та я а сплач ється Інвестором протя ом
10 робочих днів з момент наб ття чинності інвестиційним до овором.

4.6. Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації ор анізатор
он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та проведенням інвестиційно-
о он рс , розмірі 1% від орієнтовної вартості встановлення об'є та
інвест вання без рах вання ПДВ, поверненню не підля ають.

4.7. Сплата ор анізатор он рс внес ( оштів) на створення со-
ціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва розмі-
рі не менше 5% від за альної орієнтовної вартості облашт вання об'є та
інвест вання без рах вання ПДВ, що становить 598 325,00 рн. (п'ятсот
дев'яносто вісім тисяч триста двадцять п'ять ривень), разі визнання
часни а переможцем (Інвестором). Кошти сплач ються Інвестором
наст пном поряд :

- 25% — протя ом 10 робочих днів з момент наб ття чинності ін-
вестиційним до овором;

- 25% — протя ом 3 місяців з момент наб ття чинності інвестицій-
ним до овором;

- 50% — протя ом 9 місяців з момент наб ття чинності інвестицій-
ним до овором.

4.8. Компенсація переможцем он рс (Інвестором) замовни ви-
онання під отовчих (перед он рсних) робіт витрат на розроб орієн-
товних техні о-е ономічних по азни ів, передпрое тних пропозицій
розмірі 56 962,99 рн. (п'ятдесяти шести тисяч дев'ятисот шістдесяти
двох ривень 99 оп.), з рах ванням ПДВ, я а сплач ється відповідно
до представлено о ошторис не пізніше 10 робочих днів з дня наб ття
чинності інвестиційним до овором. Кошти, сплачені Інвестором в я ості
омпенсації, поверненню не підля ають.

4.9. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 2 550,00 рн. (двох ти-
сяч п'ятисот п'ятдесяти ривень) на розрах н овий рах но
№31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, Код бан 820019, од ЄДРПОУ
37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві. Кошти, сплачені часни ом
он рс в я ості реєстраційно о внес , поверненню не підля ають.

4.10. Переможцем он рс визнається претендент, пропозиції
я о о відповідають мовам он рс , та я ий запропон вав найбільш ви-
ідні мови для територіальної ромади м. Києва.

4.11. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 алендарних
днів з дня отримання переможцем он рс а цепт он рсних пропо-
зицій. Я що протя ом 30 алендарних днів переможець он рс відмо-
вився від підписання інвестиційно о до овор , вис ває неприйнятні мо-
ви підписання інвестиційно о до овор , рішення про переможця інвес-
тиційно о он рс с асов ється встановленом поряд .

4.12. Термін дії інвестиційно о до овор становить 15 (п'ятнадцять)
ро ів з момент наб ття ним чинності.

4.13. Після ладання інвестиційно о до овор , разі необхіднос-
ті, Інвестор спільно із Замовни ом ладають інші оди, необхідні для
реалізації інвестиційно о прое т , з ідно з чинним за онодавством
У раїни.

4.14. Протя ом 60 алендарних днів з момент наб ття чинності ін-
вестиційним до овором Сторони визначають рафі фінанс вання і реа-
лізації прое т шляхом підписання додат ової оди до інвестиційно о
до овор , я а б де йо о невід'ємною частиною.

4.15. Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз ється що варталь-
но в письмовій формі подавати Ор анізатор он рс та Замовни ін-
формацію щодо стан реалізації інвестиційно о прое т в цілом та о -
ремих йо о етапів за формою, наданою ор анізатором он рс .

4.16. Контроль за діяльністю Інвестора з бо Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації здійснюється Замовни ом.

4.17. Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в односто-
ронньом поряд випад неви онання або неналежно о ви онання
Інвестором зобов'язань, передбачених пп. 4.1.-4.3., 4.5., 4.7. — 4.8.,
4.14.-4.15. мов он рс , або інших мов інвестиційно о до овор .

4.18. У разі неви онання Інвестором зобов'язань за інвестиційним
до овором за пропозицією Ор анізатора он рс або Замовни а питан-
ня розірвання інвестиційно о до овор виноситься на роз ляд Комісії.

4.19. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення Ор аніза-
тор он рс повідомляє Інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до ово-
р протя ом 30 алендарних днів;

- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення Ін-
вестором пор шень йо о мов.

У разі не с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до о-
вор протя ом 37 алендарних днів з дня направлення Ор анізатором
он рс на адрес Інвестора, зазначен в інвестиційном до оворі, по-
відомлення про розірвання, до овір б де вважатись розірваним.

4.20. У разі с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до-
овор Інвестор листом повідомляє Ор анізатора он рс про ви онан-
ня фінансових зобов'язань та/або надає Замовни та Ор анізатор он-
рс інформацію про фа тичне ви онання робіт з ідно мов інвестицій-

но о до овор .
5. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за ад-

ресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66,
202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10:00 до 16:00) протя ом 14 ален-
дарних днів з дня о олошення он рс при наявності до мента, що
підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес . День оп блі -
вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем
йо о о олошення.

6. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто
або через повноважених осіб в становлений в о олошенні про прове-
дення он рс термін за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36,
ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до
16.00). День оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ
вважається днем йо о о олошення.

7. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є -
тів інвест вання звертатись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати ,
36, ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10.00
до 16.00).

8. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в
обов'яз овом поряд повідомляється про дат проведення он-
рс .

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

1. Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) відпо-
відно до рішення Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007 №528/1189 "Про затвер-
дження Положення про порядо проведення інвестиційних он рсів для б дівниц-
тва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о призначен-
ня, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Ки-
єва", розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 22.10.2007 №
1403 "Про затвердження с лад постійно діючої он рсної омісії по зал ченню ін-
весторів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів
житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 25.06.2012 № 1074 "Про проведення он рсів
із зал чення інвесторів для реалізації інвестиційних прое тів".
2. Інформація про об'є т інвест вання:
2.1 Об'є том інвест вання є облашт вання спортивно-ре реаційно о
омпле с на острові Долобець ий, 1 (інвестиційний прое т).
2.2 Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и об'є та інвест вання:

С ладові об'є та інвест вання:

2.3. Остаточні техні о-е ономічні по азни и б д ть визначені відповідно до
затвердженої прое тної до ментації.

2.4. Остаточна вартість здійснення заходів з облашт вання об'є та інвес-
т вання, зазначена в п н ті 2.2., може змінюватись залежно від змін фа тичних
витрат Інвестора на реалізацію інвестиційно о прое т .

2.5. Земельна ділян а за адресою м. Київ, острів Долобець ий, 1 орієнтов-
ною площею 3,3 а знаходиться в орист ванні товариства з обмеженою від-
повідальністю "ЕТИКЕТ.КА".

На території ділян и розташовані дві нежитлові б дівлі, я і належать ТОВ
"ЕТИКЕТ.КА", за альною площею 167,2 в.м, с ладі:

- нежитловий б дино № 1 площею 33,2 в. м;
- нежитловий б дино № 2 площею 134 в. м.
Та ож на ділянці розташовані: причал-стоян а для де іль ох атерів, човнів, на-

віси (тимчасові), іль а барж-причалів, ф тбольний та волейбольний майданчи и.
2.6. Отримано з од орист вача земельної ділян и та власни а б дівель,

я і знаходяться за адресою м. Київ, острів Долобець ий, 1 (літери "А" і "Б"), на
спільн реалізацію інвестиційно о прое т .

3. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови:
3.3. Переможець он рс (Інвестор) визначається рішенням постійно дію-

чої он рсної омісії по зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та затвердж єть-
ся розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).

3.4. Замовни ом під отовчих (перед он рсних) робіт є ом нальне під-
приємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) "Київсь е інвестиційне а ентство".

3.5. Замовни ом здійснення заходів з облашт вання спортивно-ре реацій-
но о омпле с на острові Долобець ий, 1 є ом нальне підприємство ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) по
охороні, триманню та е спл атації земель водно о фонд м. Києва "Плесо" (да-
лі — Замовни ).

3.6. Термін облашт вання повинен б ти не більше нормативно о, що визна-
чається прое тною до ментацією. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз єть-
ся розробити, по одити та затвердити встановленом поряд прое тн до -
ментацію не пізніше ніж через 6 місяців з дня ладання інвестиційно о до овор .

3.7. Здійснення заходів з облашт вання об'є та інвест вання відб вається
після ладання інвестиційно о до овор між Інвестором, Замовни ом та Ор а-
нізатором он рс .

3.8. Земельні та майнові питання виріш ються Замовни ом та Інвестором
встановленом за онодавством У раїни поряд .

4. Основні мови он рс :
4.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат, пов'язаних із розроб ою прое -

тної до ментації, облашт ванням та триманням об'є та інвест вання.
4.2. Здійснення заходів з облашт вання об'є та інвест вання відповідно до

с ладових об'є та інвест вання.
4.3. Здійснення тримання території (ділян и) відповідно до вимо чинно о

за онодавства У раїни.
4.4. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — бан івсь ої

арантії щодо забезпечення ви онання ним фінансових зобов'язань перед місь-
им бюджетом (пп. 4.5., 4,7.), що вини н ть на підставі інвестиційно о до овор .

4.5. Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою
та проведенням інвестиційно о он рс розмірі 1% від за альної орієнтовної
вартості встановлення об'є та інвест вання без рах вання ПДВ, що становить
170 449,00 рн. (Сто сімдесят тисяч чотириста соро дев'ять ривень), та я а
сплач ється Інвестором протя ом 10 робочих днів з момент наб ття чинності
інвестиційним до овором.

4.6. Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації ор анізатор он р-
с витрат, пов'язаних з під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс ,
розмірі 1% від орієнтовної вартості встановлення об'є та інвест вання без ра-
х вання ПДВ, поверненню не підля ають.

4.7. Сплата ор анізатор он рс внес ( оштів) на створення соціальної
та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше 5%
від за альної орієнтовної вартості облашт вання об'є та інвест вання без рах -
вання ПДВ, що становить 852 245,00 рн. (вісімсот п'ятдесят дві тисячі двісті со-
ро п'ять ривень), разі визнання часни а переможцем (Інвестором). Кошти
сплач ються Інвестором наст пном поряд :

- 25% — протя ом 10 робочих днів з момент наб ття чинності інвестицій-
ним до овором;

- 25% — до 30.09.2013;
- 50% — до 31.12.2013.
4.8. Компенсація переможцем он рс (Інвестором) замовни ви онання

під отовчих (перед он рсних) робіт витрат на розроб орієнтовних техні о-е-
ономічних по азни ів, передпрое тних пропозицій розмірі 57 243,68 рн.
(п'ятдесят сім тисяч двісті соро три ривні 68 оп.), з рах ванням ПДВ, я а
сплач ється відповідно до представлено о ошторис не пізніше 10 робочих
днів з дня наб ття чинності інвестиційним до овором. Кошти, сплачені Інвесто-
ром в я ості омпенсації, поверненню не підля ають.

4.9. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 2 550,00 рн. (двох тисяч
п'ятисот п'ятдесяти ривень) на розрах н овий рах но №31515934700001 в ГУ
ДКСУ м. Києві, Код бан 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж вач — ГУ
ДКСУ м. Києві. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о
внес , поверненню не підля ають.

4.10. Переможцем он рс визнається претендент, пропозиції я о о від-
повідають мовам он рс , та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для
територіальної ромади м. Києва.

4.11. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 алендарних днів з
дня отримання переможцем он рс а цепт он рсних пропозицій. Я що
протя ом 30 алендарних днів переможець он рс відмовився від підписання
інвестиційно о до овор , вис ває неприйнятні мови підписання інвестиційно о
до овор , рішення про переможця інвестиційно о он рс с асов ється вста-
новленом поряд .

4.12. Термін дії інвестиційно о до овор становить 25 ро ів з момент на-
б ття ним чинності.

4.13. Після ладання інвестиційно о до овор , разі необхідності, Інвес-
тор спільно із Замовни ом ладають інші оди, необхідні для реалізації інвес-
тиційно о прое т , з ідно з чинним за онодавством У раїни.

4.14. Протя ом 60 алендарних днів з момент наб ття чинності інвести-
ційним до овором Сторони визначають рафі фінанс вання і реалізації прое т
шляхом підписання додат ової оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о
невід'ємною частиною.

4.15. Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз ється що вартально в
письмовій формі подавати Ор анізатор он рс та Замовни інформацію що-
до стан реалізації інвестиційно о прое т в цілом та о ремих йо о етапів за
формою, наданою ор анізатором он рс .

4.16. Контроль за діяльністю Інвестора з бо Київсь ої місь ої державної
адміністрації здійснюється Замовни ом.

4.17. Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в односторонньо-
м поряд випад неви онання або неналежно о ви онання Інвестором зо-
бов'язань, передбачених пп. 4.1.-4.3., 4.5., 4.7. — 4.8., 4.14.-4.15. мов он р-
с , або інших мов інвестиційно о до овор .

4.18. У разі неви онання Інвестором зобов'язань за інвестиційним до ово-
ром за пропозицією Ор анізатора он рс або Замовни а питання розірвання
інвестиційно о до овор виноситься на роз ляд Комісії.

4.19. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення Ор анізатор он-
рс повідомляє Інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя-
ом 30 алендарних днів;

- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення Інвестором
пор шень йо о мов.

У разі не с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор про-
тя ом 37 алендарних днів з дня направлення Ор анізатором он рс на адре-
с Інвестора, зазначен в інвестиційном до оворі, повідомлення про розірван-
ня, до овір б де вважатись розірваним.

4.20. У разі с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор
Інвестор листом повідомляє Ор анізатора он рс про ви онання фінансових
зобов'язань та/або надає Замовни та Ор анізатор он рс інформацію про
фа тичне ви онання робіт з ідно мов інвестиційно о до овор .

5. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділо
— п'ятниця з 10:00 до 16:00) протя ом 14 алендарних днів з дня о олошення
он рс при наявності до мента, що підтвердж є сплат часни ом
реєстраційно о внес . День оп блі вання о олошення про проведення
он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

6. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто або
через повноважених осіб в становлений в о олошенні про проведення
он рс термін за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел.
202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10:00 до 16:00). День
оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем
йо о о олошення.

7. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є тів
інвест вання звертатись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612,
тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10:00 до 16:00).

8. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в
обов'яз овом поряд повідомляється про дат проведення он рс .

1. Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та
інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) відповідно до рішення Київсь ої
місь ої ради від 24.05.2007 №528/1189 "Про затвердження
Положення про порядо проведення інвестиційних он рсів
для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів
житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о
б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста
Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції від 22.10.2007 № 1403 "Про затвердження с лад постійно
діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів до
фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо
об'є тів житлово о та нежитлово о призначення, незаверше-
но о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої
державної адміністрації від 25.06.2012 № 1074 "Про
проведення он рсів із зал чення інвесторів для реалізації
інвестиційних прое тів".

2. Інформація про об'є т інвест вання:
2.1.Об'є том інвест вання є створення с часної зони відпо-

чин з пляжно о бас етбол на об'є ті "Венеція" (на острові
Долобець ий Дніпровсь ом районі м. Києва) (інвестиційний
прое т).

2.2.Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и об'є та:

2.3.Остаточні техні о-е ономічні по азни и б д ть визначе-
ні відповідно до затвердженої прое тної до ментації.

2.4.Остаточна вартість здійснення заходів із створення
об'є та інвест вання може змінюватись відповідно до затвер-
дженої прое тної до ментації та фа тичних витрат Інвестора на
реалізацію інвестиційно о прое т .

2.5.Земельна ділян а знаходиться в орист ванні ом -
нально о підприємства ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації) по охороні, три-
манню та е спл атації земель водно о фонд м. Києва "Плесо".

3. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор
та о ремі йо о мови:

3.1.Переможець он рс (Інвестор) визначається рішенням
постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів (далі
— Комісія) та затвердж ється розпорядженням ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації).

3.2.Замовни ом під отовчих (перед он рсних) робіт є о-
м нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київсь е інвести-
ційне а ентство".

3.3.Замовни ом здійснення заходів із створення с часної
зони відпочин з пляжно о бас етбол на об'є ті "Венеція" є
ом нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) по охороні, т-
риманню та е спл атації земель водно о фонд м. Києва "Пле-
со" (далі — Замовни ).

3.4.Термін створення повинен б ти не більше нормативно-
о, що визначається прое тною до ментацією. Інвестор (пере-
можець он рс ) зобов'яз ється розробити, по одити та зат-
вердити в становленом поряд прое тн до ментацію не
пізніше ніж через 6 місяців з дня з момент наб ття чинності ін-
вестиційним до овором.

3.5.Здійснення заходів із створення об'є та інвест вання
відб вається після ладання інвестиційно о до овор між Ін-
вестором, Замовни ом та Ор анізатором он рс .

3.6.Земельні та майнові питання виріш ються Замовни ом
та Інвестором встановленом за онодавством У раїни по-
ряд .

4. Основні мови он рс :
4.1.Фінанс вання Інвестором сіх витрат, пов'язаних з про-

е т ванням, створенням та триманням об'є та інвест вання.
4.2.Здійснення заходів із створення об'є та інвест вання з

не апітальних, збірно-розбірних онстр цій.
4.3.Здійснення тримання території (ділян и) відповідно до

вимо чинно о за онодавства У раїни.
4.4.Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення

— бан івсь ої арантії щодо забезпечення ви онання ним фінан-
сових зобов'язань перед місь им бюджетом (пп. 4.5., 4,7.), що
вини н ть на підставі інвестиційно о до овор .

4.5.Компенсація Інвестором ор анізатор он рс витрат,
пов'язаних з під отов ою та проведенням інвестиційно о он-
рс розмірі 1% від орієнтовної вартості створення об'є та ін-

вест вання без рах вання ПДВ, що становить 7 640,00 рн.
(Сім тисяч шістсот соро ривень, 00 оп.), та я а сплач ється

Інвестором протя ом 10 робочих днів з момент наб ття чин-
ності інвестиційним до овором.

4.6.Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації ор ані-
затор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та проведен-
ням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від орієнтовної вар-
тості створення об'є та інвест вання без рах вання ПДВ, по-
верненню не підля ають.

4.7.Сплата Інвестором ор анізатор он рс внес ( ош-
тів) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфрас-
тр т ри міста Києва розмірі не менше 5% від за альної орієн-
товної вартості створення об'є та інвест вання без рах вання
ПДВ, що становить 38 200,00 рн. (Тридцять вісім тисяч двісті
ривень, 00 оп.), разі визнання часни а переможцем он р-
с (Інвестором).

Зазначені ошти сплач ються Інвестором протя ом 10 робо-
чих днів з момент наб ття чинності інвестиційним до овором:

4.8.Компенсація переможцем он рс (Інвестором) замов-
ни ви онання під отовчих (перед он рсних) робіт витрат на
розроб орієнтовних техні о-е ономічних по азни ів, перед-
прое тних пропозицій розмірі 43 766,66 рн. (Соро три тися-
чі сімсот шістдесят шість ривень, 66 оп. ), з рах ванням ПДВ,
я а сплач ється відповідно до представлено о ошторис не
пізніше 10 робочих днів з дня наб ття чинності інвестиційним
до овором. Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації,
поверненню не підля ають.

4.9.Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн.
(Одна тисяча сімсот ривень) на розрах н овий рах но №
31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, Код бан 820019, од
ЄДРПОУ 37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві. Кошти,
сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес ,
поверненню не підля ають.

4.10.Переможцем он рс визнається претендент, пропо-
зиції я о о відповідають мовам он рс , та я ий запропон вав
найбільш ви ідні мови для територіальної ромади м. Києва.

4.11. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 ален-
дарних днів з дня отримання переможцем он рс а цепт он-
рсних пропозицій. Я що протя ом 30 алендарних днів пере-

можець он рс відмовився від підписання інвестиційно о до-
овор , вис ває неприйнятні мови підписання інвестиційно о
до овор , рішення про переможця інвестиційно о он рс с а-
сов ється встановленом поряд .

4.12.Термін дії інвестиційно о до овор становить 15 (п'ят-
надцять) ро ів з момент наб ття ним чинності.

4.13.Після ладання інвестиційно о до овор , разі необ-
хідності, Інвестор спільно із Замовни ом ладають інші оди,
необхідні для реалізації інвестиційно о прое т , з ідно з чинним
за онодавством У раїни.

4.14.Протя ом 60 алендарних днів з момент наб ття чин-
ності інвестиційним до овором Сторони визначають рафі фі-
нанс вання і реалізації прое т шляхом підписання додат ової
оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о невід'ємною

частиною.
4.15.Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз ється що -

вартально в письмовій формі подавати Ор анізатор он рс
та Замовни інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о
прое т в цілом та о ремих йо о етапів за формою, наданою
ор анізатором он рс .

4.16.Контроль за діяльністю Інвестора з бо Київсь ої місь-
ої державної адміністрації здійснюється Замовни ом.

4.17.Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в
односторонньом поряд випад неви онання або неналеж-
но о ви онання Інвестором зобов'язань, передбачених пп. 4.1.-
4.3., 4.5., 4.7. — 4.8., 4.14.-4.15. мов он рс , або інших мов
інвестиційно о до овор .

4.18.У разі неви онання Інвестором зобов'язань за інвести-
ційним до овором за пропозицією Ор анізатора он рс або
Замовни а питання розірвання інвестиційно о до овор вино-
ситься на роз ляд Комісії.

4.19.Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення Ор-
анізатор он рс повідомляє Інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно-
о до овор протя ом 30 алендарних днів;

- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не -
с нення Інвестором пор шень йо о мов.

У разі не с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно-
о до овор протя ом 37 алендарних днів з дня направлення
Ор анізатором он рс на адрес Інвестора, зазначен в інвес-
тиційном до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де
вважатись розірваним.

4.20.У разі с нення Інвестором пор шень мов інвестицій-
но о до овор Інвестор листом повідомляє Ор анізатора он-
рс про ви онання фінансових зобов'язань та/або надає За-

мовни та Ор анізатор он рс інформацію про фа тичне ви-
онання робіт з ідно мов інвестиційно о до овор .

5. Кон рсна до ментація часни ам он рс видаєть-
ся за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612,
тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10:00 до
16:00) протя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он-
рс при наявності до мента, що підтвердж є сплат час-

ни ом реєстраційно о внес . День оп блі вання о олошен-
ня про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о о-
лошення.

6. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс
особисто або через повноважених осіб в становлений в о о-
лошенні про проведення он рс термін за адресою: 01044, м.
Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (по-
неділо — п'ятниця з 10:00 до 16:00). День оп блі вання о оло-
шення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о
о олошення.

7. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації що-
до об'є тів інвест вання звертатись за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеді-
ло — п'ятниця з 10:00 до 16:00).

8. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс
в обов'яз овом поряд повідомляється про дат проведення
он рс .

№
п/п

Наймен вання по-
азни ів

Оди-
ниця
вимі-
р

По азни Приміт и

1 2 3 4 5

1. Орієнтовна площа зе-
мельної ділян и а 0,31

2. Площа равійно о
по риття м2 550,00

3. Площа вхідної р пи м2 1100,00

4. Майданчи для бас-
етбол 1 м2 646,00 мова рихта

5. Майданчи для бас-
етбол 2 м2 646,00 мова рихта

6. Підтриб нні примі-
щення м2 80,00

7. Триб на з підтриб н-
ними приміщеннями м2 154,00 збірно-розбір-

ні онстр ції

8.

Орієнтовна вартість
здійснення заходів
із створення об'є та
інвест вання (з ПДВ)

рн 916800,00

1. Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвес-
тицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) відповідно до рішення Київсь ої
місь ої ради від 24.05.2007 №528/1189 "Про затвердження По-
ложення про порядо проведення інвестиційних он рсів для
б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о
та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інже-
нерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва", розпоряджен-
ня Київсь ої місь ої державної адміністрації від 22.10.2007 №
1403 "Про затвердження с лад постійно діючої он рсної о-
місії по зал ченню інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре-
онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово-
о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-тран-
спортної інфрастр т ри міста Києва" (із змінами) та розпоряд-
ження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 25.06.2012
№ 1074 "Про проведення он рсів із зал чення інвесторів для
реалізації інвестиційних прое тів".

2. Інформація про об'є т інвест вання:
2.1.Об'є том інвест вання є здійснення заходів з облашт -

вання спортивно о пар на території пар льт ри і відпочи-
н "Др жби народів" Деснянсь ом районі м. Києва (інвести-
ційний прое т).

Об'є т інвест вання розподіляється на ф н ціональні зони
(с ладові). Детальна інформація щодо попередніх с ладових
об'є та інвест вання (ф н ціональних зон) є частиною он р-
сної до ментації.

2.2.Орієнтовні техні о-е ономічними по азни и прое т :

2.3.Остаточні техні о-е ономічні по азни и б д ть визнача-
тись відповідно до затвердженої прое тної до ментації.

2.4.Остаточна вартість здійснення заходів з облашт вання
об'є та інвест вання може змінюватись відповідно до затвер-
дженої прое тної до ментації та фа тичних витрат Інвестора на
реалізацію інвестиційно о прое т .

2.5.Облашт вання об'є та інвест вання здійснюється збір-
но-розбірними онстр ціями.

2.6.Земельна ділян а, на частині я ої здійснюється реаліза-
ція прое т , знаходиться в постійном орист ванні Головно о
правління льт ри і мистецтв КМДА (Департамент льт ри
КМДА).

3. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор
та о ремі йо о мови:

3.1.Переможець он рс (Інвестор) визначається рішенням
постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів (далі
— Комісія) та затвердж ється розпорядженням ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації).

3.2.Замовни ом під отовчих (перед он рсних) робіт є о-
м нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київсь е інвести-
ційне а ентство".

3.3.Замовни ом здійснення заходів з облашт вання спор-
тивно о пар на території пар льт ри і відпочин "Др жби
народів" Деснянсь ом районі м. Києва є Департамент льт -
ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) (далі — Замовни ).

3.4.Термін облашт вання повинен б ти не більше норматив-
но о, що визначається прое тною до ментацією. Інвестор (пе-
реможець он рс ) зобов'яз ється розробити, по одити та зат-
вердити встановленом поряд прое тн до ментацію не
пізніше ніж через 6 місяців з дня ладання інвестиційно о до о-
вор .

3.5.Здійснення заходів з облашт вання об'є та інвест вання
відб вається після ладання інвестиційно о до овор між Ін-
вестором, Замовни ом та Ор анізатором он рс та разі пот-
реби інших до оворів ( од).

3.6.Земельні та майново-правові питання виріш ються Ін-
вестором спільно з замовни ом відповідно до чинно о за оно-
давства У раїни.

4. Основні мови он рс :
4.1.Фінанс вання Інвестором сіх витрат, пов'язаних з про-

е т ванням та облашт ванням об'є та інвест вання.
4.2.Здійснення заходів з облашт вання об'є та інвест вання

відповідно до с ладових об'є та інвест вання.
4.3.Здійснення тримання та бла о строю території (ділян-

и) відповідно до вимо чинно о за онодавства У раїни та ла-
дено о інвестиційно о до овор .

4.4.Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення
— бан івсь ої арантії щодо забезпечення ви онання ним фінан-
сових зобов'язань перед місь им бюджетом (пп. 4.5., 4,7.), що
вини н ть на підставі інвестиційно о до овор .

4.5.Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з
під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс розмірі
1% від за альної орієнтовної вартості облашт вання об'є та ін-
вест вання без рах вання ПДВ, що становить 197 472,40 рн.
(Сто дев'яносто сім тисяч чотириста сімдесят дві тисячі ривень,
40 оп.), та я а сплач ється Інвестором протя ом 10 робочих
днів з момент наб ття чинності інвестиційним до овором.

4.6.Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації ор ані-
затор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та проведен-
ням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від орієнтовної вар-
тості здійснення заходів з облашт вання об'є та інвест вання
без рах вання ПДВ, поверненню не підля ають.

4.7.Сплата ор анізатор он рс внес ( оштів) на ство-
рення соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва розмірі не менше 5% від за альної орієнтовної
вартості облашт вання об'є та інвест вання без рах вання
ПДВ, що становить 987 362,00 рн. (Дев'ятсот вісімдесят сім ти-
сяч триста шістдесят дві ривні, 00 оп.), разі визнання час-
ни а переможцем (Інвестором). Кошти сплач ються Інвестором
наст пном поряд :
- 25% — протя ом 10 робочих днів з момент наб ття чин-

ності інвестиційним до овором;
- 25% — до 31.12.2013;
- 50% — протя ом 12 місяців з дня наб ття чинності інвес-

тиційним до овором.
4.8.Компенсація переможцем он рс (Інвестором) замов-

ни ви онання під отовчих (перед он рсних) робіт витрат на
розроб орієнтовних техні о-е ономічних по азни ів, перед-
прое тних пропозицій розмірі 70 310, 14 рн. (Сімдесят тисяч
триста десять ривень, 14 оп.), з рах ванням ПДВ, я а спла-
ч ється відповідно до представлено о ошторис не пізніше 10
робочих днів з дня наб ття чинності інвестиційним до овором.
Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації, поверненню
не підля ають.

4.9.Сплата реєстраційно о внес в розмірі 2 550,00 рн.
(Дві тисячі п'ятисот п'ятдесяти ривень, 00 оп.) на розрах н о-
вий рах но №31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, Код бан
820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ м. Ки-
єві. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно-
о внес , поверненню не підля ають.

4.10.Переможцем он рс визнається претендент, пропо-
зиції я о о відповідають мовам он рс , та я ий запропон вав
найбільш ви ідні мови для територіальної ромади м. Києва.

4.11. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 ален-
дарних днів з дня отримання переможцем он рс а цепт он-
рсних пропозицій. Я що протя ом 30 алендарних днів пере-

можець он рс відмовився від підписання інвестиційно о до-
овор , вис ває неприйнятні мови підписання інвестиційно о
до овор , рішення про переможця інвестиційно о он рс с а-
сов ється встановленом поряд .

4.12.Термін дії інвестиційно о до овор становить 15 ро ів з
момент наб ття ним чинності.

4.13.Після ладання інвестиційно о до овор , разі необ-
хідності, Інвестор спільно із Замовни ом ладають інші оди,
необхідні для реалізації інвестиційно о прое т , з ідно з чинним
за онодавством У раїни.

4.14.Протя ом 60 алендарних днів з момент наб ття чин-
ності інвестиційним до овором Сторони визначають рафі фі-
нанс вання і реалізації прое т шляхом підписання додат ової
оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о невід'ємною

частиною.
4.15.Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз ється що -

вартально в письмовій формі подавати Ор анізатор он рс
та Замовни інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о
прое т в цілом та о ремих йо о етапів за формою, наданою
ор анізатором он рс .

4.16.Контроль за діяльністю Інвестора з бо Київсь ої місь-
ої державної адміністрації здійснюється Замовни ом.

4.17.Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в
односторонньом поряд випад неви онання або неналеж-
но о ви онання Інвестором зобов'язань, передбачених пп. 4.1.-
4.3., 4.5., 4.7. — 4.8., 4.14. — 4.15. мов он рс , або інших
мов інвестиційно о до овор .

4.18.У разі неви онання Інвестором зобов'язань за інвести-
ційним до овором за пропозицією Ор анізатора он рс або
Замовни а питання розірвання інвестиційно о до овор вино-
ситься на роз ляд Комісії.

4.19.Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення Ор-
анізатор он рс повідомляє Інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о
до овор протя ом 30 алендарних днів;

- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с -
нення Інвестором пор шень йо о мов.

У разі не с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно-
о до овор протя ом 37 алендарних днів з дня направлення
Ор анізатором он рс на адрес Інвестора, зазначен в інвес-
тиційном до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де
вважатись розірваним.

4.20.У разі с нення Інвестором пор шень мов інвестицій-
но о до овор Інвестор листом повідомляє Ор анізатора он-
рс про ви онання фінансових зобов'язань та/або надає За-

мовни та Ор анізатор он рс інформацію про фа тичне ви-
онання робіт з ідно мов інвестиційно о до овор .

5. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за
адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-
72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10:00 до 16:00) про-
тя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он рс при на-
явності до мента, що підтвердж є сплат часни ом реєстра-
ційно о внес . День оп блі вання о олошення про проведен-
ня он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

6. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс
особисто або через повноважених осіб в становлений в о о-
лошенні про проведення он рс термін за адресою: 01044, м.
Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (по-
неділо — п'ятниця з 10:00 до 16:00). День оп блі вання о оло-
шення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о
о олошення.

7. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо
об'є тів інвест вання звертатись за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеді-
ло — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

8. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс
в обов'яз овом поряд повідомляється про дат проведення
он рс .

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Петров Оль
Ми олаївн 01.09.1961 р.н., останнє відоме місце реєстрації — м. Київ, в л.
Ломоносова, 60/5, в. 18, в с дове засідання на 12.06.2013 ро об 11.00 по
цивільній справі за позовом Кривця В.В. до Петрової О.М про стя нення бор за
бор овою розпис ою.

Адреса с д : м. Київ в л. П. Потєхіна, 14-А, аб. 26
У разі вашої неяв и в с дове засідання справ може б ти вирішено на підставі

наявних в ній даних чи до азів.
С ддя Поля ова Л.В.

Апеляційний с д м. Києва ви ли ає Колма ова Бориса Владиславовича, я
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ "Бан "Фінанси тa Кредит"про
стя нення забор ованості в с дове засідання на 18 червня 2013 ро на 15.30.

Адреса c д : м Київ, в л. Солом’янсь а, 2-а, аб. 0906, с ддя Л.Г. Кот ла.
Наслід и неяв и в с дове засідання особи, я а бере часть справі передбачені

ст.ст. 169, 170 ЦПК У раїни, ст. 185-3 КпАП У раїни.
С ддя Кот ла Л.Г.

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної
в місті Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення
ва антної посади:

- провідно о спеціаліста відділ прийом ромадян.

До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для
часті в он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення
зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, .11, тел. 280-69-98.

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

№ п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 218,00 в.м — м.Київ, в л. Інстит тсь а, 17/5-19, літ. "А"

2. Нежилі приміщення площею 202,20 в.м — м.Київ, в л. Терещен івсь а, 17 Г

3. Нежилі приміщення площею 161,50 в.м — м.Київ, в л. Терещен івсь а, 17 В

4. Нежилі приміщення площею 79,30 в.м — м.Київ, в л. Лютерансь а, 3

5. Нежилі приміщення площею 14,00 в.м — м.Київ, в л. Шов овична, 7 А

6. Нежилі приміщення площею 28,00 в.м — м.Київ, в л. Артема, 79

7. Нежилі приміщення площею 40,00 в.м — м.Київ, в л. Рейтарсь а, 17

8. Нежилі приміщення площею 75,20 в.м — м.Київ, в л. Рейтарсь а, 17

9. Нежилі приміщення площею 677,90 в.м — м.Київ, просп. Перемо и, 60, літ. "А"

10. Нежилі приміщення площею 261,60 в.м — м.Київ, в л. Т р енєвсь а, 74, літ. "Б"

11. Нежилі приміщення площею 90,90 в.м — м.Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 50, літ. "А"

12. Нежилі приміщення площею 42,00 в.м — м.Київ, в л. Воровсь о о, 14

13. Нежилі приміщення площею 137,81 в.м — м.Київ, в л. Блюхера, 12

14. Нежилі приміщення площею 38,00 в.м — м.Київ, в л. Артема, 48, літ. "А"

15. Нежилі приміщення площею 60,60 в.м — м.Київ, б льв. Др жби Народів, 32

16. Нежилі приміщення площею 32,30 в.м — м.Київ, б льв. Др жби Народів, 32

17. Нежилі приміщення площею 21,50 в.м — м.Київ, пл. Бессарабсь а, 7 а

18. Нежилі приміщення площею 65,80 в.м — м.Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 68 Б

19. Нежилі приміщення площею 104,20 в.м — м.Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 63

20. Нежилі приміщення площею 310,30 в.м — м.Київ, в л. П ш інсь а, 24

21. Нежилі приміщення площею 71,40 в.м — м.Київ, в л. Щерба ова, 54

22. Нежилі приміщення площею 145,40 в.м — м.Київ, в л. Довжен а, 14 Б

23. Нежилі приміщення площею 120,00 в.м — м.Київ, в л. Оболонсь а, 38

24. Нежилі приміщення площею 59,60 в.м — м.Київ, в л. Гончара Олеся, 60, літ."А"

25. Нежилі приміщення площею 98,40 в.м — м.Київ, в л. Михайлівсь а, 14, літ. "А"

26. Нежилі приміщення площею 16,10 в.м — м.Київ, в л. Мечни ова, 11

27. Нежилі приміщення площею 147,30 в.м — м.Київ, в л. Рибальсь а, 7, літ. "А"

28. Нежилі приміщення площею 27,90 в.м — м.Київ, в л. К дрі Івана, 10

29. Нежила б дівля площею 110,00 в.м — м.Київ, в л. Здолб нівсь а, 2

30. Нежилі приміщення площею 124,00 в.м — м.Київ, в л. Татарсь а, 3/2, літ. "А"

31. Нежилі приміщення площею 117,60 в.м — м.Київ, в л. П ш інсь а, 32, літ. "А, А' "

32. Нежила б дівля площею 179,70 в.м — м.Київ, в л. Горь о о, 125, літ. "Б"

33. Нежилі приміщення площею 78,00 в.м — м.Київ, в л. Сімферопольсь а, 9

34. Нежилі приміщення площею 304,00 в.м — м.Київ, в л. Б дівельни ів, 28/15, літ. "А"

35. Нежилий б дино площею 102,0 в.м — м.Київ, в л. Карпинсь о о, 7, літ. "А"

№
п/п Розділ

За альна
вартість, рн
(без ПДВ)

Приміт и

І Розділ 1. Основні об'є ти

1. Адміністративна спор да 2 397 500,00
збірно-роз-
бірні онс-
тр ції

2. Поле для міні-ф тбол з
триб нами на 170 чол. 1 400 000,00

збірно-розбір-
ні онстр ції,

м. рихта

3.
Поле для пляжно о ф т-
бол з триб нами на
1000 чол.

2 250 000,00
збірно-роз-
бірні онс-
тр ції, пісо

4. Поле для ф тбол з
трав'яним по риттям 2 795 000,00

5. Поле для ф тбол з шт ч-
ним трав'яним по риттям 2 484 000,00

6. Поле для пляжно о ф т-
бол №1 210 000,00

7. Поле для пляжно о ф т-
бол №2 210 000,00

Разом по Розділ 1: 11 746 500,00

ІІ Розділ 2. Бла о стрій
та озеленення території

1. Влашт вання равійно о
по риття 220 000,00

Разом по Розділ 2: 220 000,00

Разом: 11 966 500,00

За альна орієнтовна вартість
облашт вання об'є та інвес-

т вання, рн. (з ПДВ):

14 359 800,00
(в т.ч. ПДВ:
2 393 300,00)

№
п/п Наймен вання по азни ів

Оди-
ниця
ви-
мір

По аз-
ни

1 2 3 4

1. Орієнтовна площа ділян и а 4,89

2. Площа равійно о по риття а 0,44

3. Площа озеленення а 1,91

4. Спортивний майданчи м2 3120,00

5. Поле для міні-ф тбол з триб нами на
170 чол. м2 700,00

6. Поле для пляжно о ф тбол з
триб нами на 1000 чол. м2 2060,00

7. Поле для ф тбол з трав'яним
по риттям м2 6210,00

8. Поле для ф тбол з шт чним по риттям м2 6210,00

9. Поле для пляжно о ф тбол м2 1312,00

10. Поле для пляжно о ф тбол м2 1312,00

11. Адміністративна спор да

11.1. Площа заб дови м2 685,00

11.2. Б дівельний об'єм м3 2540,00

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

№
п/п Розділ

За альна
вартість, рн
(без ПДВ)

Приміт и

І Розділ 1. Основні об'є ти

1. Танцхол 6 450 200,00 збірно-розбірні
онстр ції

2. Ресторан на 50 місць 1 813 700,00 збірно-розбірні
онстр ції

3. Адміністративний орп с 370 100,00 збірно-розбірні
онстр ції

4. Б диноч и для
відпочин 991 000,00 збірно-розбірні

онстр ції

5. Тераса відпочин 383 600,00 дерев'яний
настил

6. Причал 3 314 800,00 шп нт Ларсена

7. П н ти про ат 40 000,00 збірно-розбірні
онстр ції

8. КПП 20 000,00 збірно-розбірні
онстр ції

Разом по Розділ 1: 13 383 400,00

ІІ Розділ 2. Об'є ти підсобно о та обсл ов ючо о
призначення

1. Біот алети 134 400,00

Разом по Розділ 2: 134 400,00

ІІІ Розділ 3. Об'є ти зв'яз

1. Стоян а для автомобілів
на 15 м/місць 83 200,00 асфальтове

по риття

2. Стоян а для автомобілів
на 30 м/місць 265 000,00 асфальтове

по риття

Разом по Розділ 3: 348 200,00

ІV Розділ 4. Бла о стрій та озеленення території

1. Майданчи для
тренажерів 87 300,00 мова рихта

2. Волейбольний
майданчи 212 500,00 мова рихта

3. Бас етбольний
майданчи 157 500,00 мова рихта

4. Майданчи для
настільно о теніс 61 900,00 мова рихта

5. Майданчи для теніс 446 000,00 шт чне по риття

6. Майданчи для міні-
ф тбол мова рихта

7. Дитячий майданчи 133 800,00 мова рихта

8. Майданчи тихих і ор 35 000,00 мова рихта

9. Дитячий пляж

10. Пляжна зона

11. Площа озеленення 232 000,00

12. Площа по риття з ФЕМ 845 200,00

13. Площа пішохідних доріжо
з равійним по риттям 125 000,00

14. Площа дорі з
асфальтовим по риттям 842 700,00

Разом по Розділ 4: 3 178 900,00

Разом: 17 044 900,00

За альна орієнтовна вартість
облашт вання об'є та

інвест вання, рн. (з ПДВ):

20 453 880,00
(в т.ч. ПДВ: 3 408 980,00)

№
п/п Наймен вання по азни ів Одиниця

вимір
По аз-
ни

1 2 3 4

І Основні по азни и по енеральном план

1. Площа земельної ділян и м2 32930,76

2. Площа заб дови м2 2588,82

3. Площа площинних майданчи ів м2 4388,20

4. Площа асфальтово о по риття м2 2857,89

5. Площа равійно о по риття м2 3748,67

6. Площа ФЕМ м2 3380,70

7. Площа озеленення м2 6957,59

8. Пляжна зона м2 9008,89

ІІ Е сплі ація об'є тів

1. Танцхол м2 1497,07

2. Ресторан на 50 місць м2 495,10

3. Адміністративний орп с м2 145,13

4. Б диноч и для відпочин м2 419,55

5. Стоян а для автомобілів на 15 м/місць м2 199,65

6. Стоян а для автомобілів на 30 м/місць м2 635,83

7. Майданчи для тренажерів м2 299,22

8. Волейбольний майданчи м2 728,46

9. Бас етбольний майданчи м2 540,00

10. Майданчи для настільно о теніс м2 212,00

11. Майданчи для теніс м2 668,90

12. Майданчи для міні-ф тбол м2 594,00

13. Дитячий майданчи м2 458,50

14. Майданчи тихих і ор м2 120,00

15. Тераса відпочин м2 767,11

16. Дитячий пляж м2 1795,40

17. Пляжна зона м2 7213,49

18. Причал м2 500,71

19. П н ти про ат м2 68,00

20. КПП м2 6,00

21. Біот алети шт. 42

22. Майданчи онтейнерів для сміття м2 25,97

№ Зони Площа ділян и

1 площа земельної ділян и, а 14,50

2 площа земельної ділян и
з рах ванням а ваторії, а 18,30

3 зона лицарсь их зма ань, м. в. 1 914

4 омпле сна спортивна зона, м. в. 7 414

5 дитячий майданчи , м. в. 8 908

6 зона відпочин , м. в.

7

зона для занять вей бордичними і вод-
нолижними видами спорт ( атерна
версія) м. в.:
- Площа території, для обсл ов вання

плав чої спортивної бази для прове-
дення зма ань з воднолижно о та
вей бордично о спорт

7 520,00

8
зона для занять вей бордичними і вод-
нолижними видами спорт ( анатна
версія), м. в.

22 331

9 зона бла о строю, м. в. 59 109

Орієнтовна вартість здійснення захо-
дів з облашт вання без ПДВ, рн. 19 747 240,00

С О М М Е Н Ю Х А Н
Т Р О П Р А Р К

М Е Д Р Е С Е Д В Е Р І
Л А М П А Б О Р Щ М
Ь О Л А Д О К А С А
М О Н У М Е Н Т Т О М

К А Л И М Т О Л И В А
У Х А Г О Ф Р К А Т

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Спортивне життя. Учні “Логоса” зіграють на
Вемблі
Ф тбольна оманда імназії № 329 “Ло ос” Дарниць о о район Києва

стала най ращою вітчизняном відборі міжнародно о т рнір “К бо
націй Данон”. За право представити У раїн на міжнародном фіналі
“К б а націй Данон” зма алися Заозерненсь а ЗОШ з АР Крим; ЗОШ
№ 1 з м. Володимир-Волинсь ий; ш ола- імназія № 1, м. Марі поль;
ЗОШ№ 10, м. Коростень; ЗОШ№ 1, м. Кременч ; імназія № 1, м. Чер-
нівці; ЗОШ № 12, м. Черні ів; імназія № 329 “Ло ос”, м. Київ. У вирі-
шальном протистоянні з стрілися столичні чні та ф тболісти з Марі-
поля. На чолі з апітаном Владиславом Ванатом під ерівництвом тре-
нера Анатолія Добривечір ияни перемо ли с перни ів з рез льтатом
3:1. Вже 7 вересня хлопча и з імназії № 329 “Ло ос” Дарниць о о райо-
н отримають ні альн можливість позма атися зі ш олярами з 32 ра-
їн світ на стадіоні Вемблі. Цей трі мфальний момент з юними ф тболіс-
тами розділить зір а, ле енда світово о ф тбол франц з Зінедін Зідан,
я ий особисто привітає переможців та вр чить їм К бо націй. “К бо
націй Данон” — найбільший ф тбольний чемпіонат для дітей 10–12 ро-
ів. Наразі в 32-х раїнах світ відб ваються національні етапи. У відбо-
рі бер ть часть понад 2,5 мільйона дітей з 11 000 ф тбольних л бів та
34 000 ш іл. 7 вересня в Лондоні 400 з них вийд ть на азон ле ендар-
но о стадіон , щоб позма атися за звання най ращо о

Фехтування. Андрій Погребняк чемпіон країни
В Уж ороді відб вся чемпіонат У раїни з фехт вання на рапірах се-

ред чолові ів. Четвір найсильніших цьом виді зброї с лали ияни
Андрій По ребня і Тарас Тельних, а та ож два представни и Львова —
Клод Юнес і Пилип Колесни ов. За щасливим збі ом обставин спортс-
менам з одно о міста не довелося з стрічатися між собою, а це озна-
чало, що фінал мі стати або ціл овито иївсь им, або ж львівсь им. За
підс м ами півфіналів за "золото" мали зма атися Андрій По ребня і
Клод Юнес. Остання д ель б ла сповенена інтри и, одна за рах н
11:11 иянин захопив ініціатив і, завдавши чотири оли поспіль опо-
нент , завершив фінальний бій з рах н ом 15:11

Бойові єдиноборства. Кияни вдало виступили 
на міжнародному турнірі
В білор сь ом Вітебсь завершився 4-й від ритий Чемпіонат Євро-

пи з но да н арате — ОYАМА IКF European Ореn Championships 2013.
Зма ання зібрали понад 300 часни ів від 12-ти до 35-ти ро ів, я і бо-
ролися за звання чемпіонів та призерів Європи з но да н арате.
Збірна оманда ОПК “Либідь” Солом’янсь о о район столиці вист -

пала в трьох номінаціях: мі те (двобої), ата (вправи- омпле си) та
об до (зброя). Додом зі званням чемпіона Європи поверн лося чет-
веро солом’янців. Це Анна Бабич, Оле Шарапов, Сер ій Сабл й Іван
Л т. Кожен із них виборював "золото" в своїх ва ових та ві ових ате-
оріях. Призерами стали Оле сандр Ж рибіда — "срібло" двобої,
Павло Мандалина — "бронза" ( об до)

Температура +19°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура +22°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 59 %

Температура +17°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 76 %

Прогноз погоди на 5 червня 2013 року

ОВНАМ доведеться опанов вати е ономічні на и, зробити ре-
візію витрат та приб т ів, навести лад фінансових до ментах.
Ритми дня сприятим ть спішном проведенню бізнес-пере ово-
рів, раціональном розділенню сімейно о бюджет , оформлюван-
ню матеріальних розпоряджень чи довіреностей. Я що мріяли
щось важливе придбати, мерщій до рамниці — не про адаєте!
Щодо сфери спіл вань — т т се ч дово,
ТЕЛЬЦІВ події дня повертають мин ле, де вам треба присто-

сов ватися й пороз рібати “ армічні завали”. Криза свідомості, що
тривала півтора місяця, заверш ється. Я що “перезавантаження”
пройшло із втратами, не жал йте – отже, та треба. Живіть з сі-
ма в зла оді, пост пайтеся, діліться на опиченим життєвим досві-
дом (за оп вати йо о — ріх), ваша еволюція пройде спішно.
БЛИЗНЯТА, роль д хівни а, я ом сповід ють найсо ровенні-

ше, вам імпон ватиме найбільше. Ділова, фізична а тивність по-
ст пово зниж ватиметься, пост паючись місцем раціональном
аналіз сит ації. Інтенсивна роз мова робота, літерат рна діяль-
ність, опрацьов вання інформації наба ато раще вдаватим ться
наодинці або в спо ійній, омфортній, приємній обстановці.
РАКИ, задовольняйте потреб в онта тах з др зями, особливо

з тими, хто володіє діловою хват ою, здатний дати орисн пора-
д , реаліз вати на пра тиці важливі прое ти. Одночасно орист й-
теся підтрим ою висо их таємних по ровителів. З дітьми та оха-
ними, я і завдають лопот , необхідно обрати нов страте ію дій —
це ваш тяж ий хрест і правильний доро ов аз. Допоможіть їм до-
свідом та любов’ю стати на правильний шлях, навчіть самостійно-
сті.
ЛЕВИ, нині мірилом цінності є орисні дося нення, я і можна

втілити на пра тиці. Я що шеф запросить на илим для звіт щодо
ви онаної роботи, не втрачайте на оди пере оворити стосовно
щемлених власних інтересів на сл жбі. І хоча, швидше за все, не
вдасться дійти ціл овитої страте ічної з оди, проте ба ато дрібних
питань б д ть спішно вирішені.
ДІВИ, мин ле знов повертається, на вас очі є б рхливий роз-

вито різноманітних давніх онта тів, поїзд и та пере овори про-
йд ть "на ра", свіжі знання та ці ава інформація наповнять інте-
ле т альне “депо”, що стане приємним сюрпризом. У процесі
пра тичної роботи вдасться проявити хист раціоналізатора та ви-
нахідни а, розширити р озір, довести, що теорії та іпотези не
мають жодно о сенс , я що вони не знаходять реально о підтвер-
дження.
ТЕРЕЗИ, мин ле с рмить про за риття бор ових діро . Займіть-

ся фінансовими проблемами, с ладанням підс м ово о баланс ,
об оворенням подр жньо о бюджет , проведенням платежів,
ладнанням непороз мінь із подат овими інстанціями. Розрах -
вання з бор ами та редитами є найа т альнішим. Інтимній сторо-
ні б ття та ож варто приділити ва .
СКОРПІОНИ переб вають в тотальній залежності від ч жих ре-

с рсів, можливостей, інтересів. На щастя, особи, з я ими маєте
справ , бла ородні, здатні на по ровительсь і жести, піддаються
“роз р ленню”. Одна ваша ва а має обертатись нав оло пер-
сональних інтересів, навіть оли “їдете на ч жом возі”, з пра ма-
тичною вірт озністю спрямов йте йо о на шлях власних потреб,
зробивши та , аби всім б ло добре.
СТРІЛЬЦІ потрібні всім. Пар йтеся з бла ородними партнера-

ми, я що самотні й мрієте про армонійн пар . Улюблено о с п т-
ни а пощастить знайти в дале их раях, зар біжжі (цьо о місяця).
На роботі працюйте з найбільшим завзяттям, ладьте з оле тивом,
дотрим йтеся посадових інстр цій. І нама айтеся сформ вати до-
свідчен ділов оманд , від чо о залежать ваші ар’єрні перспе -
тиви.
КОЗЕРОГАМ потрібний повний омфорт — я в процесі робо-

ти, та і дозвілля. Ле оважні особи, від я их н дить, мають зни -
н ти з життєво о простор . Спіл йтеся лише з тими, хто до впо-
доби, з им можна обмінятися досвідом, орисними порадами —
тіль и в товаристві симпатичних, люблячих людей життєвий тон с
підійматиметься, ви роз вітатимете д шею та серцем, здоров’я
міцнішатиме.
ВОДОЛІЇВ доля пест є, тримаючи на ребені поп лярності,

о ортаючи любов’ю, сприяючи роз віт природних талантів, спря-
мов ючи на шлях ар’єрних здоб т ів. Нинішній день присвятіть
родині — я що бать и жив ть дале о, подзвоніть їм або надішліть
звісточ про себе. Поб тові проблеми, сімейні непороз міння мо-
тивовані армічно, том їх ре омендовано виріш вати шляхом
ґр нтовно о об оворення.
РИБИ, здійснення лобальних страте ічних планів по и альм є-

ться, але відчай не впадайте — воно не за орами. Наразі займіть-
ся ревізією давніх онта тів, позб дьтеся старих ідей, я і є ре ре-
сивними. Задіявши мовне чародійство, знайомтеся з людьми, пе-
реслід ючи не розважальн мет , а із с то пра тичним прицілом

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  5  Ч Е Р В Н Я

ранок день вечір

Судді підвищили 
кваліфікацію
В столиці відбувся конгрес суддів танцювального спорту
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Після проведених I від ритих міжнародних рейтин ових
зма ань з танцювально о спорт “К бо Юні -Денса
2013” Київ знов зібрав сіх прихильни ів цьо о вид
спорт . В одном з отелів міста відб вся он рес с д-
дів ВГО “Все раїнсь а федерація танцювально о спор-
т ”. Головним питанням заход б ло впровадження но-
вої системи оцінювання вист пів спортсменів. Учасни и
та ож стали свід ами ці авих майстер- ласів від най-
ращих спортсменів світ .

Минулого року президією ВГО “ВФТС” було прийнято досить важливе

рішення, яке стосувалося зміни концепції проведення конгресів для суддів.

Якщо раніше такі заходи відбувалися тричі на рік (у західній, східній части*

нах України та в АР Крим), то після внесених коректив конгреси для “по*

льових” суддів проходитимуть лише один раз на рік — у Києві. Тоді очільни*

ки танцювального спорту мотивували свою позицію тим, що це дозволить

значно підвищити рівень заходу, а проведення його в столиці було бажан*

ням більшості суддів, з яким вони зверталися до виконкому ВГО “ВФТС”.

Як продемонстрував цьогорічний форум, подібна інновація стала якіс*

ним кроком уперед у формуванні сприятливих умов для розвитку вітчиз*

няного танцювального спорту. Учасники конгресу (а їх було близько 200)

за 2 дні мали можливість відвідати лекції та практичні заняття переможця

Всесвітніх ігор 2009 року, п’ятиразового чемпіона світу Паоло Боско, чем*

піонів світу, переможців та фіналістів чемпіонатів світу, Європи та багатьох

престижних змагань Ральфа та Ольги Мюллер, і, що найголовніше, з лек*

ціями виступив спортивний директор WDSF Марко Сієтас, який прилетів

до Києва на зустріч із президентом ВГО “ВФТС”, народним депутатом

України Борисом Дейчем та міністром у справах молоді та спорту Равілем

Сафіулліним.

Зі своїми теоретичними розробками виступили також і українські фахівці.

Серед них Сергій Дороговцев, Людмила Самчинська, Олена Березіна, Сер*

гій Грицак, Олег Левицький, Сергій Дегтярьов та інші. Асистували лекторам

кращі пари світового рейтингу WDSF від України Артем Лазарєв — Катери*

на Ісакович, Володимир Лятов — Вероніка Мишко, Юрій Петров — Яна Ко*

жухарь і кияни Микола Рубіс — Таїсія Шульга. Слід зазначити, що перші дві

пари є представниками танцювального спорту від України на Всесвітніх іграх

2013 в колумбійському Калі, які відбудуться в липні цього року.

Після завершення конгресу президент ВГО “ВФТС” Борис Дейч зробив

певні висновки щодо заходу: “Сьогодні танцювальний світ постав перед но*

вими викликами. Впровадження нової системи суддівства є важливим пи*

танням в наближенні визнання Олімпійським комітетом танцювального

спорту як олімпійського. Цей конгрес був покликаний реалізувати це важ*

ливе завдання. Щодо найближчих перспектив, то захід був спрямований на

підготовку наших спортсменів Артема Лазарєва — Катерини Ісакович та Во*

лодимира Лятова — Вероніки Мишко до Всесвітніх ігор (Колумбія, м. Калі)

та на підготовку до проведення вперше в Україні чемпіонату світу серед до*

рослих з європейської програми, який відбудеться 22 листопада цього року

в Києві. Гадаю, такі знання допоможуть гідно представити Україну на цих

відповідальних змаганнях”
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Цей день в історії 5 червня

1910 – перший в Росії політ на
літа вітчизняної онстр ції здій-
снив Києві йо о творець профе-
сор політехнічно о інстит т нязь
О. С. К дашев. Через 11 днів там
же підняв повітря свій літа ст -
дент І. І. Сі орсь ий
1941 – народилася Барбара

Брильсь а, польсь а а триса,
ви онавиця оловної ролі в о-
медії Е. Рязанова "Іронія долі,
або З ле ою парою"
1957 – дослідни нар оти ів

до тор Герберт Бер ер пропон є
АМА перевіряти атлетів на допін
1965 – О сфордсь ий ніверси-

тет прис див почесний ст пінь
до тора літерат ри " ращом з с -
часних російсь их поетів" – 76-річ-
ній Анні Ахматовій
2000 – спостері алася а тив-

ність в л ана Етна – найбільшо о в
Європі
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Президент ВГО "ВФТС" Борис Дейч (правор ч) разом з спортивним дире тором
WDSF Мар о Сієтасом

Кияни Ми ола Р біс – Таїсія Ш ль а вист пили ролі асистентів під час он рес с ддів
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