
Місто стає заручником 
політичних амбіцій
Через блокування сесії Київради бюджетники не отримають соціальні 
надбавки, а нормальна життєдіяльність столиці під загрозою

Столичні профспілки вже б’ють на спо�

лох, а бюджетники міста занепокоєні тим,

як відбуватиметься виплата соціальної

надбавки вже з наступного місяця. До Ки�

ївської міської ради та столичної адмініс�

трації профспілки вже направили відкри�

тий лист. Про це під час зустрічі з головою

КМДА зазначив голова Київської міської

ради профспілок Валентин Мельник.

“Те звернення, яке ми направили,— це

не лише звернення, це справді занепоко�

єння сотень і тисяч людей: вчителів, лі�

карів, інших бюджетних працівників.

Вже зараз ми отримуємо багато дзвінків,

люди занепокоєні, що їх чекає у серпні

місяці, адже ясності немає. Політики по�

винні зрозуміти, що є політичні питання,

а є питання життєзабезпечення міста і

людини праці”,— відмітив пан Мельник.

Зазначимо, що на сьогодні бюджетни�

ки міста отримують 20 % надбавку до по�

садового окладу. За словами голови ради

профспілок працівників охорони здо�

ров’я Лариси Канаровської, така соці�

альна “подушка” є надзвичайно важли�

вою для медиків. Адже наразі у галузі

гострий дефіцит кадрів, 46 % медиків

столиці — пенсіонери. Через неприйняті

рішення Київради медична галузь має

заборгованість і щодо погашення боргів

за бензин для карет швидкої допомоги.

Не менш тривожна ситуація і у житло�

во�комунальному господарстві міста. Як

зазначила на зустрічі голова Київської

міської ради профспілки працівників

житлово�комунального господарства та

сфери послуг Тамара Костюк, на бага�

тьох комунальних підприємствах міста

вже починають затримувати заробітну

плату. “Справді Київ лихоманить, еконо�

міку міста лихоманить політика. І жоден

політик не думає, чи є сьогодні гроші у

наших людей, які працюють на столич�

них підприємствах, для того, щоб прого�

дувати свої сім’ї. Всі ті підприємства, на

які йде фінансування з міста, починають

задихатися від того, що немає грошей на

виплату зарплати. Це злочин, коли люди

не отримують заробітну плату місяця�

ми”,— зазначила пані Костюк.

Як відомо, щоб забезпечити нормаль�

ну життєдіяльність міста, голова КМДА

Олександр Попов ініціював перемовини

з представниками опозиційних фракцій.

19 липня відбулася зустріч голови КМДА

з депутатами Верховної Ради, зокрема,

обраними в мажоритарних округах Ки�

єва. У перемовинах брали участь народні

депутати від ВО “Батьківщина” — Воло�

димир Бондаренко, Леонід Ємець, Сер�

гій Терьохін, Олександр Чорноволенко

та Віталій Ярема, від ВО “Свобода” —

Андрій Іллєнко та Ігор Мірошниченко.

Олександр Попов і парламентарі

дійшли згоди стосовно того, що:

— призначення виборів у Києві нале�

жить виключно до компетенції Верхов�

ної Ради;

— для укріплення економічних основ

міського самоврядування необхідно

прийняти закон, згідно якого всі 100%

податку на доходи фізичних осіб зарахо�

вуватимуться до бюджету міста;

— необхідно провести широке громад�

ське обговорення щодо доцільності від�

новлення в Києві районних рад.

Утім позиція керівництва опозиційних

парламентських фракцій “Батьківщи�

ни”, “Свободи” та “Удару” залишається

незмінною — вони мають намір блокува�

ти проведення засідань Київради, поки

не будуть призначені місцеві вибори.

Зважаючи на таку позицію, консульта�

ційна зустріч Олександра Попова з

очільниками опозиції, яка мала відбути�

ся у понеділок, 22 липня, скасована.

У свою чергу голова міськдержадмініс�

трації наголосив, що за останні місяці у

бюджеті Києва акумульовано ресурси,

необхідні для вирішення цілої низки со�

ціальних та господарчих проблем. Однак

фінансування цих витрат виконавча вла�

да може здійснити виключно за рішен�

ням депутатів міської ради.

“Незважаючи на спроби зірвати робо�

ту Київради, ми обов’язково знайдемо

вихід із цієї ситуації. Київрада проведе

сесію і прийме всі необхідні рішення. Ми

зробимо все можливе, щоб люди отрима�

ли гроші, які заробили, а комунальні

служби забезпечували нормальну життє�

діяльність міста, в тому числі і підготовку

до опалювального сезону”,— сказав

Олександр Попов та запропонував проф�

спілкам провести громадські слухання у

своїх колективах для інформування лю�

дей та недопущення соціального вибуху.

Зважаючи на кризову ситуацію, яка

склалася у місті, керівники профспілок

підтримали пропозицію голови КМДА

Олександра Попова провести громадські

слухання у трудових колективах та пов�

номасштабну зустріч бюджетників з на�

родними обранцями

Зважаючи на ризов сит ацію, я а с лалася місті, ерівни и профспіло підтримали пропозицію олови КМДА Оле сандра Попова провести ромадсь і сл хання тр дових
оле тивах та повномасштабн з стріч бюджетни ів з народними обранцями

Новини
Комунальні кінотеатри 
працюватимуть для киян, 
а не задовольнятимуть приватні 
інтереси
У восьми ом нальних інотеатрах столиці працює
омісія зі здійснення ор анізаційно-правових заходів
щодо припинення діяльності інотеатрів. Комісія б ла
створена на ви онання рішення Київради про реор а-
нізацію ом нальних інотеатрів з метою розвит ме-
режі та недоп щення роз раб н ом нально о май-
на неле ітимною адміністрацією за ладів. Та , право-
наст пни ом всіх прав і обов’яз ів та майна інотеатрів
ом нальної власності “Братислава”, “Київсь а Р сь”,
“Лейпці ”, “Ленін рад”, “Росія”, “Флоренція”, “Кіноте-
атр ім. Т. Шевчен а” та “За реб” визначено КП “Київ і-
нофільм”. Та им чином місь а влада має на меті опти-
міз вати робот ом нальних підприємств льт ри і
сприяти не лише більш ефе тивном ви ористанню
ом нально о майна, а й їхньом пот жном розвит .
“Стан, я ом зараз переб вають ом нальні інотеат-
ри,— це яс раве свідчення безвідповідальності та при-
власнення о ремими особами ом нально о майна з
метою особистої наживи. Переважна більшість іноте-
атрів переб ває незадовільном стані, вони мають
на опичені бор и та переб вають с дових процесах.
Об рює те, що народні деп тати допома ають само-
званцям та відстоюють приватні інтереси, а не дбають
про ромад ”,— зазначив Ві тор Корж. Він та ож за-
важив, що основним завданням столичної влади є
відновлення роботи і он рентоздатності інотеатрів,
для цьо о місь ом бюджеті б д ть передбачені від-
повідні ошти

На Подолі реконструюють 
тепломагістраль
На в лиці Волось ій Подільсь ом районі столиці

ре онстр юють теплома істраль № 1,5 СТ-2 на ділян-
ці від ТК 530Б до ТК 145. Підписано відповідне розпо-
рядження КМДА, я им ПАТ “Київенер о” дор чено,
з ідно з розробленою та затвердженою в становле-
ном поряд прое тно- ошторисною до ментацією,
здійснити за власний ошт ре онстр цію теплома іс-
тралі з розриттям проїжджої частини в лиці Волось ої
з обмеженням р х транспорт . З ідно з розпоря-
дженням, ПАТ “Київенер о” дор чено по одити з УДАІ
ГУ МВС У раїни м. Києві схем ор анізації дорожньо-
о р х на період ви онання робіт, забезпечити без-
пе дорожньо о р х та безпечний прохід пішоходів і
проїзд транспортних засобів спеціально о призначен-
ня шляхом встановлення відповідних дорожніх зна ів,
о ородження місць роботи, освітлення, си нальних
ліхтарів місцях ви онання робіт. Департамент
транспортної інфрастр т ри дор чено внести зміни
шляхи слід вання маршр тів наземно о пасажирсь о-
о транспорт за ально о орист вання, я і проходять
в лицею Волось ою

У “Парку Київська Русь” 
відсвяткують 1025�річчя 
Хрещення Русі
27-28 липня “Пар Київсь а Р сь” свят вати-

м ть 1025-річчя Хрещення Р сі. На відвід вачів че а-
тим ть: відтворення сцен із історії Р сі, видовищні ли-
царсь і бої, пере они на олісницях, т рнір інних
л чни ів та зма ання інних лицарів. Перед остями
ожив ть сцени з історії Р сі: подорож Оль и до Кон-
стантинополя, вибір нязем Володимиром віри та
взяття Херсонес , одр ження нязя із сестрою візан-
тійсь о о імператора Анною, звер нення язичниць их
ідолів та за ладення Десятинної цер ви. Видовищ-
ним б де ні альний парад лицарів. О рім то о,
пар план ється безліч розва : майстер- ласи з на-
родних ремесел, із володіння середньовічною
зброєю, веселі стародавні і ри, запальні слов’янсь і
хороводи та захоплюючий танцювальний флешмоб.
Завершиться свят вання масовим дійством — ство-
рення “живої” цифри 988 я дати і символ Хрещен-
ня Р сі, я ом всі прис тні змож ть взяти часть.
Дістатись до пар можна маршр тними автоб сами
від ст. м. “Вид бичі” або власним транспортом

У СТОЛИЦІ 

ПОМЕНШАЛО

БЕЗРОБІТНИХ

СТОР. 3

КИЯНАМ ПОВЕРНУЛИ

МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС

"ПАРК НИВКИ"

СТОР. 2

ІСТОРІЯ ХРЕЩЕННЯ

"РОЗКВІТЛА" 

НА СПІВОЧОМУ ПОЛІ

СТОР. 7

УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТИ —

В ДЕСЯТЦІ

НАЙСИЛЬНІШИХ 

СТОР. 2

23 липня 2013 ВІВТОРОК № 102 (4309)

Олександра ГУНІНА,
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Через втр чання о ремих народних деп татів робот Київради
11 липня не б ли прийняті рішення про виділення оштів на ви-
плат м ніципальних надбаво працівни ам бюджетної сфери,
на під отов місь о о осподарства, том числі ш іл та дитя-
чих садоч ів до опалювально о сезон , а та ож на фінанс ван-
ня ба атьох інфрастр т рних прое тів. Столичні посадовці на-
олош ють — при подальшом бло ванні роботи місь о о ор а-
н влади під за розою опиняться не лише виплати соціально
незахищеним верствам населення, а й в цілом стабільна жит-
тєдіяльність Києва. Голова КМДА Оле сандр Попов вже провів
низ з стрічей з народними деп татами та профспіл ами міс-
та задля вирішення цьо о питання. На черзі — проведення пов-
номасштабних ромадсь их сл хань.

Більше повноважень – на місця 

Ло альні зеленб ди та ШЕУ план ють передати
підпоряд вання районів

СТОР. 2 

Особисті заощадження 
Долар та срібло стабільні, євро та золото –
дорожчають
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"Велике і величне" поєднає кілька
тисячоліть 

У Києві продемонстр ють тисяч цінних е спонатів з
різних м зеїв раїни
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У номері

Бло вання тіль и одно о засідання Київради
призвело до то о, що працівни и бюджетної сфери не
отримали м ніципальних надбаво на за альн с м
98,5 млн рн.
Вчителі втратили 63,5 млн рн, лі арі – 28,3 млн рн,

працівни и льт ри – 4,2 млн рн, працівни и ал зі
«Фізична льт ра і спорт» – 2,0 млн рн, соціальні
працівни и – 0,5 млн рн. Медсестра, вчитель а, лі ар
недоотримають від 200 до 500 ривень надбав и до
їхньої заробітної плати. Та ож 1,2 млн рн не отримають
за часть ромадсь их роботах люди, я і переб вають
на облі в центрах зайнятості.
Не б ло розподілено ошти на завершення ремонтних

робіт за ладах соціально- льт рної сфери, в т.ч. на
під отов до ново о навчально о ро за ладів освіти,
під отов до опалювально о сезон .
На розвито інфрастр т ри не б ло спрямовано 138,3

млн рн.
Під за розою фінанс вання б дівництва метро на

Терем и та ре онстр ції Поштової площі – не виділені
100 млн рн, передбачені на ці прое ти.
Та ож за рах но перерозподіл передбачались ошти

на встановлення мод льних ромадсь их т алетів – 4,8
млн рн, ре онстр цію отельні на в л. Котельни ова,
7/13 – 4,8 млн рн та продовження робіт на
ма істральних аналізаційних оле торах – 12,2 млн рн.
Крім то о, 38,3 млн. рн. мали б ти спрямовані на

прое ти з бла о строю, на б дівництво центр з надання
посл , пов’язаних з ви ористанням автотранспортних
засобів УДАІ ГУ МВС У раїни в м. Києві на в л.
Жилянсь ій, 5, продовження ре онстр ції просп.
П. Гри орен а, ре онстр цію доро и Київ – Гостомель
та в лиці А. Ахматової, б дівництво трансформаторної
підстанції на в л. Б. Хмельниць о о, 6-А.
Заявлене опозицією подальше бло вання проведення

засідань Київради немин че потя не за собою
на ромадження проблем та за острення соціальної
сит ації, бо без рішення місцевих деп татів неможливо
прийняти зміни до бюджет та ви ористати ошти за
призначенням.
Рез льтати роботи із забезпечення бюджетно о

фінанс вання потреб Києва і иян зводяться нанівець
бло ванням пленарних засідань Київсь ої місь ої ради
о ремими деп татами Верховної Ради У раїни.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Ф
о

то
 Б

о
р

и
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



2

МІСТО
Хрещатик 23 липня 2013 року

Новини

У мерії вшанували найдостойніших 
киян
У залі Київсь ої місь ої державної адміністрації відб лася рочиста

церемонія вр чення державних та рядових на ород. 37 иян отрима-
ли на ороди та вітання від олови КМДА Оле сандра Попова.
Очільни столиці вр чив ордени за засл и ІІ і ІІІ ст пенів, орден Кня-
ині Оль и ІІІ ст пеня, медалі “За працю і звитя ”, звання народний
артист У раїни, засл жений артист У раїни, засл жений б дівельни
У раїни, засл жений вчитель У раїни, засл жений діяч на и і техні и
У раїни, засл жений е ономіст У раїни, засл жений ж рналіст У ра-
їни, засл жений лі ар У раїни, засл жений працівни льт ри У ра-
їни, засл жений працівни освіти У раїни, засл жений працівни
транспорт У раїни, засл жений працівни фізичної льт ри і спорт
У раїни, засл жений х дожни У раїни та засл жений юрист У раїни.
За значний особистий внесо соціально-е ономічний, на ово-

технічний, льт рно-освітній розвито У раїни, ва омі тр дові здоб т-
и, ба аторічн с млінн працю ияни отримали: Подя прем’єр-мі-
ністра У раїни та Почесні рамоти Кабінет Міністрів У раїни з вр чен-
ням пам’ятно о зна а

Киянам повернули цілісний майновий комплекс
“Парк Нивки”
За позовом про рат ри столиці територіальній ромаді поверн то

цілісний майновий омпле с “Пар Нив и” від недобросовісно о орен-
даря.
Я повідомили “Хрещати ” прес-сл жбі про рат ри міста Києва,

між Шевчен івсь ою райдержадміністрацією та ТОВ “Пар Нив и”
2005 році б ло ладено дов остро овий до овір оренди цілісно о
майново о омпле с “Пар Нив и” на проспе ті Перемо и.
Про рорсь ою перевір ою встановлено, що подальшом ТОВ

“Пар Нив и” неза онно лало низ до оворів с боренди частин
в азано о омпле с з іншими омерційними стр т рами. О рім то-
о, з’ясовано, що понад 57 тис. рн, отриманих за цими до оворами,
товариством не б ли перераховані до місцево о бюджет .
У зв’яз з виявленими пор шеннями про рат ра столиці заявила

позов до Господарсь о о с д м. Києва з вимо ою розірвати до овір
оренди та зобов’язати ТОВ “Пар Нив и” поверн ти цілісний майно-
вий омпле с територіальній ромаді.
Господарсь ий с д Києва підтримав позицію про рат ри та задо-

вольнив позов повном обсязі

Цифра дня

12 409 700 000 
доларів США становив у січні–квітні 2013 року обіг зовнішньої торгівлі
товарами у столиці, який збільшився проти січня–квітня 2012 року на
9,8 % 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Столичними митниками за півроку оформлено
49 млн тонн вантажів
Протя ом першо о півріччя 2013 ро столичними митни ами Мін-

доходів б ло оформлено понад 49 мільйонів тонн вантажів, з я их
за альні по азни и імпорт с лали 10,1 мільйона тонн, е спорт —
1,3 мільйона тонн та 37,9 мільйона тонн транзит .
Найбільша іль ість оформлено о столиці товар імпорт валась із
раїн СНД, ЄС, Азії та США. До цих же раїн Київсь ою міжре іональ-
ною митницею Міндоходів оформлено переважн більшість й е спорт-
них вантажів. Про це “Хрещати ” повідомили прес-сл жбі Головно-
о правління Міндоходів м. Києві.
Товарна стр т ра імпорт та е спорт столичном ре іоні зали-

шається пра тично незмінною — споживчі та сировинні товари, засо-
би виробництва та вироби промисловості тощо.
Зовнішньотор овельні операції з товарами здійснювали 7,7 тисячі

с б’є тів, або 70 % від за ал підприємств, що переб вають на облі
Київсь ій міжре іональній митниці Міндоходів

ОСН Подолу тісно співпрацюють з районною
владою
Голова Подільсь ої РДА Сер ій Кр шановсь ий провів робоч з -

стріч з ерівни ами ор анів самоор анізації населення Подільсь о о
район .
Під час з стрічі ерівни и стр т рних підрозділів райдержадмініс-

трації та ом нальних підприємств об оворили а т альні питання жит-
тєдіяльності районних ОСНів з їхніми ерівни ами. Наразі Поділь-
сь ом районі столиці зареєстровано та спішно працюють 5 ор анів
самоор анізації населення. Очолюють їх люди, я і орист ються авто-
ритетом серед меш анців житлових масивів та мають чималий досвід
вирішенні осподарсь их та ор анізаційних питань. Найбільше нарі-
ань з бо ерівни ів ОСН ви ли ають ом нальні проблеми, з я ими
районна влада може допомо ти впоратися.
“Мені приємно, що ви з роз мінням ставитеся до проблем район ,

знаєте, ди і я і ошти можна зал чити, а я і з робіт ви онати за
спонсорсь ої чи бла одійної підтрим и”,— с азав Сер ій Кр шанов-
сь ий.
Разом з тим очільни район дав дор чення ерівни ам ом нальних

підприємств приділяти більше ва и вирішенню проблемних питань
ОСН та просив об’є тивно в аз вати терміни вирішення проблеми:
“Кажіть людям чесно — цьо о місяця ми зможемо вирішити тіль и од-
н проблем , а на вирішення іншої доведеться че ати фінанс вання,
напри лад, вже з наст пно о ро ”,— на олосив Сер ій Кр шанов-
сь ий

У Голосієві презентують “Джерела вічної 
духовності”
У рам ах свят вання 1025-річчя Хрещення Київсь ої Р сі 23 липня

о 12.00 бібліотеці “Деміївсь а” відб деться презентація льт рно-
просвітниць ої про рами “Джерела вічної д ховності”. Заходом перед-
бачена вистав а фото рафій “Обере и нашої д ховності”. Чи не том
ще триває людсь а історія, що існ ють д ховні во нища молитви хрис-
тиянсь ої — храми для спасіння та зцілення д ші й тіла? Відб деться
відеопрезентація фільм “Храм, я ий пам’ятає Лесю...” читальном
залі бібліоте и. (У 1907 році Свято-Вознесенсь ій Деміївсь ій цер ві
Леся У раїн а вінчалася із Климентом Квіт ою). Презентація під отов-
лена оле тивом бібліоте и з на оди 130-річчя від дня освячення Свя-
то-Вознесенсь о о храм ; вистав а-е спозиція вітринном просторі
бібліоте и “Щоб д ша причащалася в святині”, де представлені фото-
рафії иївсь их храмів, відомих цер овних діячів, тематичні ни и з
фонд бібліоте и, а та ож ерамічні вироби чнів недільної ш оли Свя-
то-Вознесенсь ої цер ви

Українські студенти — 
в десятці найсильніших
У столиці відзначили призерів XXVII Всесвітньої літньої 
Універсіади
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Вітчизняні ст денти ідно
представили раїн на
чер овій Універсіаді Ка-
зані. З-поміж 160-ти раїн-
часниць наша збірна за-
вершила зма ання на шос-
том за ально омандном
місці, а за іль істю на о-
род У раїна розділила тре-
тю позицію з омандою
Китаю — 77 медалей, 36 з
я их вибороли ияни. Учо-
ра молодих спортсменів
привітав олова КМДА
Оле сандр Попов.

Водинадцяте за свою історію наша

держава стала учасником Універсі�

ади. До складу української команди

ввійшли 363 спортсмени, які змага�

лися у 23�х видах із 27�ми. Найбіль�

ше атлетів від України представляли

Київський національний університет

фізичного виховання та спорту, деле�

гувавши до головної команди країни

67 студентів�спортсменів, Львів�

ський державний університет фізич�

ної культури (23 представники),

Кам’янець�Подільський національ�

ний університет ім. Огієнка (21 учас�

ник) тощо. Загалом у студентській

збірній України представлено 102 ви�

щих навчальних заклади.

У затятій боротьбі національна

збірна виборола 77 медалей: 12 золо�

тих, 29 срібних і 36 бронзових й опи�

нилася на шостому загальнокоманд�

ному місці. За кількістю нагород

Україна розділила третю позицію з

командою Китаю. Відзначимо, у за�

гальному медальному заліку пере�

могла збірна Росії — 155 золотих, 75

срібних і 62 бронзові медалі. 

Євгенія Борисова уже вдруге брала

участь у спортивних змаганнях серед

студентів, й цього року дівчина здо�

була бронзову медаль за стрільбу. Зу�

пинятись на досягнутому Женя не

збирається, навпаки каже, що буде

тренуватися й тренуватися. “Для до�

сягнення високих показників необ�

хідно системно й багато працюва�

ти,— відзначає бронзова призерка

Універсіади 2013.— Зараз я постійно

тренуюсь близько п’яти годин п’ять

днів на тиждень”.

Привітав молодих спортсменів із

досягненнями голова КМДА Олек�

сандр Попов. “Мені приємно вітати

цих спортсменів, особливо киян,

адже вони представляють наше місто

за межами країни. Ми усі зацікавле�

ні, щоб досягнення Києва були мак�

симально високими, тож у нас є сер�

йозні перспективи до розвитку,—

відзначив Олександр Попов.— Ба�

жаю вам не зупинятися на досягну�

тому, а обов’язково підкорювати вер�

шини і йти до олімпійських нагород.

Ви дуже талановиті, й ми усі зацікав�

лені створити вам належні умови для

розвитку”.

До слова, місто має великі плани

щодо розбудови спортивної інфра�

структури. Зокрема планується спо�

рудження двох суперсучасних Пала�

ців спорту. Також є чималі плани що�

до відновлення й будівництва спор�

тивних об’єктів. Так, наприклад, не�

щодавно був відкритий легкоатле�

тичний манеж на Березняках. “Ми

хочемо створити належні умови не

лише для спортсменів, а й для моло�

ді, для їх змістовного дозвілля”,— за�

уважив заступник голови КМДА Вік�

тор Корж.

Додамо, Казань передала естафету

корейському місту Кванджу, яке

прийматиме Універсіаду 2015 року

Більше повноважень — на місця
Локальні зеленбуди та шляхово�експлуатаційні управління 
планують передати у підпорядкування районів
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Столична влада розробляє
онцепцію розподіл пов-
новажень між містом та
районами. Зо рема хоч ть
передати під ерівництво
столичних райдержадмініс-
трацій правління ло аль-
ними зеленб дами та шля-
хово-е спл атаційними
правліннями. Основна ме-
та — зе ономити ожн о-
пій й оптиміз вати робо-
т на місцях. Про це дня-
ми йшлося під час розши-
реної апаратної наради
КМДА.

Хто, як не керівники районів,

краще знає проблеми територій, за

які вони відповідають. Тож місто й

розглядає варіант надання райдерж�

адміністраціям більше можливостей

для їх вирішення та контролю. Голо�

ви районів не відмовляються, нав�

паки — готові до роботи й мають чи�

мало ідей. Основне, на чому наголо�

шують, щоб були ресурси, й усі як

один пропонують джерела надхо�

дження коштів, які б можна було ви�

користовувати для вирішення міс�

цевих проблем.

Голова Оболонської РДА Василь

Антонов каже, що було б доцільно,

аби кошти за демонтаж МАФів та

від парковок залишалися у районі.

“Це був би чималий ресурс, який

ми могли б використовувати для

вирішення оперативних питань,

щоб кожного разу не звертатися до

адміністрації”,— зауважив Василь

Антонов. А Сергій Зімін, голова

Шевченківського району, наголо�

шує на тому, що місто має поверну�

ти 100 % орендних надходжень в

райони тощо.

Та навантажувати райони без від�

повідного фінансування ніхто не

збирається. Для початку їм плану�

ють передати у підпорядкування

місцеві управління зеленбудів та

шляхово�експлуатаційних підпри�

ємств, які й так їм близькі. Тож вони

утримуватимуть дороги та зелені на�

садження, а міським підприємствам

залишаться капітальні роботи та бу�

дівництво.

Щоб напрацювати схему роботи,

експеримент проведуть у кількох

районах. Зокрема готовність до тес�

тування уже підтвердили святошин�

ці, які не бояться стати першопро�

хідцями й готові поділитися з коле�

гами напрацьованим досвідом.

Як зазначив перший заступник

голови КМДА Анатолій Голубченко,

основна мета таких змін — зеконо�

мити кошти. “Для нас важливо, щоб

більшість робіт виконували наші ко�

мунальні підприємства”,— каже

Анатолій Костянтинович.

Тож поки що місто збирає озвучені

думки та пропозиції для подальшого

обговорення. “Політична воля керів�

ництва міста полягає у тому, щоб пе�

редати максимальну кількість повно�

важень районам й, відповідно, по�

класти на них відповідальність,— від�

значив під час наради голова КМДА

Олександр Попов.— Те, що у нас уже

напрацьована якась позиція — це ос�

нова. Тому протягом двох�трьох тиж�

нів ми зберемо усі ваші пропозиції й

розглянемо їх, опрацюємо й напра�

цюємо відповідну нормативну базу

для реалізації озвучених ідей”

Голова КМДА Оле сандр Попов відзначив призерів XXVII Всесвітньої літньої Універсіади, серед я их б ло 36 иян

Під час розширеної апаратної наради КМДА ерівни и райдержадміністрацій об оворювали онцепцію розподіл
повноважень між містом та районами

З'поміж 160'ти країн'учасниць українська збірна
завершила змагання на шостому загальнокомандному
місці, а за кількістю нагород розділила третю позицію 

з командою Китаю – 77 медалей, 36 з яких 
вибороли кияни

Для початку столичним
районам планують

передати у
підпорядкування місцеві
управління зеленбудів та

шляхово'експлуатаційних
підприємств
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Ділові новини

Казна поповнилась грошима
Більшість надходжень зведе-

ний бюджет отримав від подат
на додан вартість — за І півріччя
поточно о ро надійшло 61,4
млрд рн цьо о подат , інфор-
м є прес-сл жба Міндоходів. По-
дат на приб то підприємств
сплачено 30,8 млрд рн, а цизно-
о подат з вироблених в У раїні
піда цизних товарів (прод ції) —
14,7 млрд рн. Надходження від
ввізно о мита с лали 6,2 млрд
рн. За алом до зведено о бю-
джет за січень-червень 2013 ро-

надійшло 204 млрд рн. Це на
1,7 млрд рн перевищ є по азни-
и відповідно о період мин ло о
ро . Держбюджет отримав 160,9
млрд рн, місцеві — 43,5 млрд
рн. У розрізі основних платежів
приріст забезпечено з подат на
приб то на 6,4 %, порівняно з
анало ічним періодом мин ло о
ро бюджет отримав більше на
1,8 млрд рн. Додат ові надхо-
дження з ПДВ з вироблених в
У раїні товарів с лали 2,7 млрд
рн, або більше на 6,7 % порівня-
но з січнем-червнем 2012 ро ,
а цизно о подат — 2,4 млрд
рн (на 20,9 %)

Банки знижують 
депозитні ставки

З почат ро рин ові став и з
зал чення депозитів ривні тер-
міном на 12 місяців знизилися на
2,5 %. Про це повідомили “Хре-
щати ” прес-сл жбі Незалеж-
ної асоціації бан ів У раїни
(НАБУ). Нині ривнева депозитна
став а оливається від 14 до
21 %. Середньозважена став а —
17 %. Доларові рес рси від насе-

лення бан и зал чають за став а-
ми від 3 до 10 %. Середня рин о-
ва став а — 7 %. Став а за депо-
зитами в євро ще нижча — від 2
до 9 %, середньом — 5,7 %. За
рі обся депозитно о портфелю
бан ів У раїни зріс на 102,5 мрлд
рн і дося майже 610 млрд рн.
На д м е спертів НАБУ, стій ий
тренд до зниження депозитних
ставо свідчить про відновлення
довіри населення до бан івсь ої
системи і національної валюти.
Цьом та ож сприяє політи а де-
доларизації раїнсь ої е ономі-
и, я здійснюють ряд і Націо-
нальний бан У раїни

Захист від нових 
“Еліта�Центрів”

У рам ах діяльності міжвідомчої
омісії з під отов и пропозицій
для вжиття невід ладних заходів
щодо завершення спор дження
проблемних об’є тів житлово о
б дівництва Мінре іоном за-
альнено пропозиції заінтересо-
ваних центральних ор анів ви о-
навчої влади, обласних та КМДА,
Генпро рат ри, Нацбан , а та-
ож Асоціації допомо и постраж-
далим інвесторам щодо за оно-
давчо о вре лювання питань,
що вини ають під час спор джен-
ня об’є тів житлово о б дівниц-
тва, та посилення захист прав
інвесторів. Про це повідомив мі-
ністр ре іонально о розвит , б -
дівництва та ЖКГ Геннадій Тем-
ни . За йо о словами, для запобі-
ання сит аціям, подібним діяль-
ності р пи інвестиційно-б ді-
вельних омпаній “Еліта-Центр”,
віце-прем’єр-міністр Оле сандр
Віл л дор чив Міністерств а -

рарної політи и та продоволь-
ства, Мінфін , Міне ономрозвит-
, Міндоходів, Мінсоцполіти и,

Мін’юст , Держа ентств земель-
них рес рсів, Держпідприємниц-
тв , Держфінмоніторин , Дер-
жавній архіте т рно-б дівельній
інспе ції, У рдержреєстр , Дер-
жавній архівній сл жбі, Нац ом-
фінпосл та Національній омісії
з цінних паперів та фондово о
рин опрацювати пропозиції
міжвідомчої омісії і надати Мін-
ре іон виснов и і пропозиції що-
до реда ції змін до за онодав-
ства. Після за альнення виснов-
ів центральних ор анів ви онав-
чої влади б д ть під отовлені
пропозиції Кабмін щодо за оно-
давчо о вре лювання питань, я і
вини ають під час спор дження
об’є тів житлово о б дівництва,
та посилення захист прав інвес-
торів. Зважаючи на значн соці-
альн знач щість розв’язання за-
значених питань, заці авленим
ромадсь им ор анізаціям запро-
поновано дол читися до опрацю-
вання в центральних ор анах ви-
онавчої влади пропозицій міжві-
домчої омісії

Податківця судитимуть 
за хабар

Про рат ра Київсь ої області
направила до с д обвин валь-
ний а т щодо заст пни а началь-
ни а одно о із стр т рних під-
розділів територіально о ор ан
Головно о правління Міндоходів
Київсь ій області. Я повідоми-

ли “Хрещати ” про рат рі, чи-
новниця вима ала та отримала
хабар розмірі 35 тис. рн. За та-

вина ород вона обіцяла фі-

зичній особі-підприємцю змен-
шити штрафні сан ції, нараховані
за рез льтатами до ментальної
перевір и діяльності. Підпри-
ємниця займалася роздрібною
тор івлею промисловими товара-
ми. Провівши перевір , подат і-
вець виявила її діяльності низ
пор шень подат ово о за оно-
давства та сплат подат ів не
повній мірі. У та их випад ах по-
дат івці на ладають штраф на по-
р шни а. Посадовець почала по-
рож вати підприємниці на ласти
штраф майже мільйон ривень
й відраз запропон вала інший
варіант: за 35 тис. рн хабара їй
особисто штраф становитиме ли-
ше 25 тис. рн. Злочинні дії по-
дат івця валіфі овано за ч. 3 ст.
368 КК У раїни, тобто одержання
хабара значном розмірі сл ж-
бовою особою, я а займає відпо-
відальне становище, поєднано о
з йо о вима анням. Сан ція в а-
заної статті передбачає по аран-
ня ви ляді позбавлення волі на
стро від 5 до 10 ро ів з позбав-
ленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяль-
ністю на стро до 3 ро ів та з он-
фіс ацією майна

Єдині тарифи 
для нотаріальних послуг

Кабмін схвалив за онопрое т
“Про внесення змін до За он
У раїни “Про нотаріат” від 17 лип-
ня 2013 ро , я им передбачаєть-
ся визначити чіт ий перелі та
розміри плати за надання нотарі-
сами посл правово о та техніч-
но о хара тер . На сьо одні, від-
повідно до положень За он
У раїни “Про нотаріат”, перелі

посл технічно о хара тер , до-
дат ових посл , я і не пов’язані
із нотаріальними діями, а та ож
розміри плати за їх надання вста-
новлюються оловними правлін-
нями юстиції Мін’юст в АРК, об-
ластях, містах Києві та Севасто-
полі. Проте відс тність єдиної
системи обчислення розмір та-
ої плати призводить до встанов-
лення ре іонах У раїни різних
тарифів за одна ові нотаріальні
посл и. Для приватних нотарі сів
передбачається встановити міні-
мальн та ма симальн межі
оплати за вчинювані ними нотарі-
альні дії, що забезпечить прозо-
рість оплати нотаріальних посл .
Розміри ставо та порядо сплати
нотаріально о збор визначати-
м ться Кабміном

У столиці поменшало 
безробітних

Кіль ість зареєстрованих без-
робітних зменшилася за місяць
на 4,6 % і на інець червня 2013
ро становила 9 629 осіб, або
11,4 % сіх безробітних праце-
здатно о ві , визначених за ме-
тодоло ією МОП, інформ є ГУ
статисти и м. Києва. Допомо
по безробіттю отрим вали 81,1 %
осіб, я і мали стат с безробітно-
о. Із за альної іль ості безро-
бітних 61,2 % с ладали жін и,
42,7 % — молодь віці до 35 ро-
ів. Рівень зареєстровано о без-
робіття в цілом по Києв порів-
няно з травнем зменшився на 0,1
в. п. і на інець червня 2013- о
становив 0,5 % населення праце-
здатно о ві . За сприяння дер-
жавної сл жби зайнятості черв-
ні б ло працевлаштовано 821

особ , проти 529 осіб травні.
Серед працевлаштованих безро-
бітних червні 56,4 % становили
жін и, 47,4 % — молодь віці до
35 ро ів. Част а працевлаштова-
них порівняно з травнем зросла
на 2,5 в. п. і червні становила
7,1 % ромадян, я і мали стат с
зареєстровано о безробітно о
цьом місяці. Середньооблі ова
іль ість безробітних, я і отрим -
вали допомо по безробіттю
впродовж червня, становила
9 228 осіб. Середній розмір до-
помо и по безробіттю становив
2 464 рн, що 2,1 раз переви-
щ є за онодавчо визначений
розмір мінімальної заробітної
плати (1 147 рн)

У Крим — на додаткових 
поїздах

У рзалізниця призначила на да-
ти “пі ових” перевезень додат о-
вий поїзд № 294 Київ — Сімферо-
поль — Київ. З Києва поїзд № 294
Київ — Сімферополь відправиться
рейс 23, 25, 27, 29 та 31 липня.

Час відправлення зі станції Київ-
Пасажирсь ий о 13.57, час при-
б ття на станцію Сімферополь-
Пасажирсь ий о 07.50. З Сімфе-
рополя поїзд № 294 Сімферо-
поль — Київ відправиться рейс
24, 26, 28, 30 липня та 1 серпня.
Час відправлення зі станції Сім-
ферополь-Пасажирсь ий о 12.30,
час приб ття на станцію Київ-Па-
сажирсь ий о 05.30. Попередній
продаж проїзних до ментів на
вищезазначені рейси поїзда
№ 294 Київ — Сімферополь — Ки-
їв від рито. Online-система бро-
нювання і продаж вит ів:
http://booking.uz.gov.ua
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Особисті заощадження
Долар та срібло стабільні, євро та золото — дорожчають

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Сьо одні інвестори мож ть б ти
відносно спо ійними: до и цен-
тробан и пот жних держав зали-
ватим ть риз рішми, непо о-
їтися через можливі різ і оли-
вання цін на основні валюти та
на сировин не варто. Одна
с іль и час може тривати та а
відпочин ова па за для часни-
ів тор ів, с азати с ладно. С о-
ріш за все, вони самі віддад ть
перева спо ійним тор ам. Е с-
перти про ноз ють, що долари
по и “стоятим ть” цінах, єв-
ро — підніматим ться. Що сто-
с ється доро оцінних металів,
від золота очі ють помірно о
подорожчання, а ціна срібла має
б ти стабільною.

Коли кажуть, що слово нічого не варте,

можна сперечатися, наводити різні аргу�

менти, але найвагомішим буде приклад

минулого тижня. Варто було голові ФРС

США Бену Бернанке під час виступу у

Конгресі США натякнути, що скорочення

програми підтримки американської еконо�

міки не відбудеться до вересня, як на світо�

вому валютному ринку почала стрімко до�

рожчати євровалюта. Настрої в учасників

торгів також покращувалися, оскільки про

поступове згортання аналогічної програми

заявило керівництво Банку Канади, а в

ЄЦБ дали зрозуміти, що наявність ризиків

для економіки єврозони навряд чи дозво�

лить протягом найближчих трьох місяців

вести мову про суттєвий перегляд програм

підтримки.

Як дорожчає євро

Євровалюта на світовому ринку зростала

не тільки у парі з доларом США, але й з ін�

шими валютами. При цьому у Києві, на го�

тівковому валютному ринку, ціни на євро

піднялися помірно. Загалом євро подорож�

чав протягом тижня на 9 копійок. З понеділ�

ка, 15 липня, по неділю, 21 липня, ціни на

готівковий євро у столиці зросли з 10,5740�

10,6900 грн за одиницю євровалюти до

10,6620�10,7420 грн. Але торги були нерів�

ними. У вівторок, 16 липня, євро додав усь�

ого 2 копійки, у середу, 17 липня, більше 3

копійок, у четвер, 18 липня, взагалі втратив

більше 1 копійки. У п’ятницю, 19 липня, по�

мірне поновлення цін до 10,6210�10,7360

грн було відгомоном зміцнення позицій єв�

ровалюти на світовому ринку. Помітно по�

дорожчав готівковий євро у Києві хіба що у

вихідні дні, 20 та 21 липня, ціни покупки та

продаж євровалюти складали 10,6620�

10,7440 грн за одиницю. Скоріш за все, опе�

ратори київського ринку готівкової валюти

зважили як на низький рівень попиту на єв�

ро, так і на непевні перспективи подальшо�

го зростання євровалюти на світовому рин�

ку. І вони почасти праві. Як розповів у ко�

ментарі “Хрещатику” керівник інформацій�

но�аналітичного центру FOREX CLUB в

Україні Микола Івченко, наступного тижня

євровалюта на світовому ринку може подо�

рожчати, але зростання цін буде помірним.

На думку експерта, наступного тижня ви�

значальним чинником зростання цін на єв�

ро на світовому ринку буде все та ж промова

голови ФРС Бена Бернанке. Тільки от дія

цього чинника, вочевидь, може бути слаб�

шою, що й зумовить помірність подорож�

чання євровалюти на світовому ринку. Як

прогнозує Микола Івченко, у парі

EUR/USD на світовому ринку діапазон ко�

ливань складе $1,3050�1,3230. “У Києві на

готівковому ринку валюти, у такому разі, ці�

на продажу євро коливатиметься у межах

10,67�10,84 грн за одиницю”,— зазначив він.

При цьому експерт звернув увагу, що ціни на

готівковий євро у Києві на 2 копійки вищі за

аналогічні ціни загалом по Україні. Ще од�

нією характерною рисою наступного тижня

може стати збіг готівкових та безготівкових

цін на євровалюту. Подібне явище трапляє�

ться перед різким зростанням або обвалом

цін на будь�яку валюту в Україні, але у трав�

ні 2013 року воно не призвело до різких ко�

ливань цін на долар США.

Долар “стоїть”

Долари ж наступного тижня “стояти�

муть” у цінах. З 15 по 19 липня долар США

на готівковому ринку Києва втратив півко�

пійки, з 8,1350�8,1550 грн до 8,1300�8,1500

грн за одиницю. Варто відзначити, що з по�

неділка по середу ціни на готівковий долар

США у Києві “стояли” непорушно і лише у

четвер, 18 липня, зрушили з місця донизу й

сягнули позначок у 8,1310�8,1530 грн. Тим

не менше у п’ятницю, 19 липня, долар

США на готівковому ринку валют у столи�

ці подорожчав до 8,1330�8,1530 грн, а у не�

ділю, 21 липня, знову втратив у цінах до

8,1300�8,1500 грн. Керівник інформаційно�

аналітичного центру FOREX CLUB в Укра�

їні вважає, що “стояння цін” на долар

США на готівковому ринку Києва спосте�

рігалося через те, що НБУ “відкачує” з еко�

номіки надлишок грошової маси, відповід�

но, залишки коштів на кореспондентських

рахунках комерційних банків не дозволя�

ють скуповувати долари США у значних

обсягах. Наступного тижня, прогнозує екс�

перт, долар США на готівковому ринку у

Києві коштуватиме у продажі від 8,155 до

8,160 грн за одиницю, що збігатиметься з

цінами по Україні загалом.

Рубль піднявся на нафті

Російський рубль дорожчав у Росії, ос�

кільки долар США слабшав на світовому

ринку, а нафта піднімалася у ціні. На готів�

ковому ринку Києва російський рубль під�

нявся у цінах з 0,2449�0,2500 грн до 0,2490�

0,2522 грн за одиницю. Це найвищі ціни

протягом тижня з 15 по 21 липня 2013 року.

Варто наголосити, що рубль у РФ помірно

подорожчав і до долара США, і навіть до

євровалюти, яка зростала на світовому

ринку. Тому подорожчання рубля на готів�

ковому ринку Києва закономірне. Але на�

ступного тижня чинники, котрі призвели

до посилення позицій російського рубля,

можуть втратити частину свого впливу. Як

вважає Микола Івченко, наступного тижня

збережеться сприятливе тло для подорож�

чання рубля, але темпи зростання цін на

цю валюту у Києві на готівковому ринку

будуть помірними. Зокрема експерт прог�

нозує діапазон цін продажу готівкового

рубля у межах 0,251�0,255 грн за одиницю.

Золото в очікуванні

Золото потрапило у ту ж залежність від

виступу голови ФРС США Бена Бернанке,

що й валюти. Інвестори напружено чекали

на конкретні сигнали, коли може відбутися

згортання програми кількісного пом’як�

шення (QE3), відтак учасники торгів, про

всяк випадок, помірно піднімали ціни на

золото. І хоча на світовому ринку ціни не

змогли подолати психологічного бар’єру у

$1300 за тройську унцію, протягом першо�

го дня минулого тижня жовтий метал ці�

нився у $12900, але під завершення торгів

трішки подешевшав до $1283,80 за трой�

ську унцію. Втім у вівторок, 16 липня, ціни

на золото на світовому ринку йшли донизу

до $1277 за тройську унцію через натяки

Бена Бернанке на швидке згортання QE3,

що, у свою чергу, викликало тривожний

стан в учасників торгів. З початку року ці�

ни на золото впали майже на 26 % саме че�

рез очікуване припинення чи обмеження

програми підтримки економіки США, то�

му кожен натяк на подібні дії сприймаєть�

ся доволі болісно на ринку золота. Але у се�

реду, 17 липня, ціна на золото трішки під�

нялася, адже голова ФРС США почав ви�

ступати у Конгресі США й нічого тривож�

ного не виголосив, отже золото подорож�

чало до $1280 за тройську унцію. Також на

ціну золота вплинули дані з ринку зайнято�

сті США, котрі засвідчили скорочення

первісних звернень за допомогою по без�

робіттю. У четвер, 18 липня, тривало зрос�

тання цін на золото до $1283 на загальному

для всіх ринків позитивному ефекті від

промови Бена Бернанке, котрий наголо�

сив, що у вересні 2013 року навряд чи ФРС

США ухвалить рішення про згортання

QE3. У п’ятницю, 19 липня, ціни на золото

сягнули тижневого максимуму у $1294 за

тройську унцію.

В Україні офіційний курс золота зріс із

101 910 гривень до 102 290 гривень за 10

тройських унцій. Ціни купівлі та продажу

золота у комерційних банках протягом 15�19

липня склали від 332,26�356,82 грн за 1 грам

до 333,70�356,68 грн за 1 грам.

Наступного тижня, як прогнозує пан Ів�

ченко, можна очікувати подальшого зрос�

тання цін на золото на світовому ринку та в

Україні. “Золото дорожчало через виступ го�

лови ФРС США Бена Бернанке, наступного

тижня цей чинник збереже свій вплив на

ринки, тому наступного тижня золото може

коштувати $1310 за тройську унцію”,— від�

значив він. Відповідно, вважає експерт, ціни

на золото в Україні зростуть, орієнтовно, на

ті ж 2 %, що й на світовому ринку.

Коливання срібла

На відміну від золота, ціни на срібло на

світовому ринку коливалися помірно, у ме�

жах $19,95�19,33 за тройську унцію. В

Україні офіційний курс срібла знизився з

1571,42 грн до 1557,84 грн за 10 тройських

унцій. Готівкові курси срібла змінилися

протягом тижня з 6,47�8,66 грн за 1 грам до

8,33�8,72 грн за 1 грам. На думку Миколи

Івченка, наступного тижня ціни на срібло

на світовому ринку коливатимуться у ме�

жах $19,07�19,991 за тройську унцію, без

чіткої тенденції, ціни будуть “ходити” у

межах діапазону. Експерт пояснює мля�

вість коливань цін на срібло низьким по�

питом на даний метал. Варто очікувати на

“стояння” цін на срібло й на готівковому

ринку банківських металів в Україні

Сьогодні інвестори можуть бути відносно спокійними: доки
центробанки потужних держав заливатимуть кризу грішми,

непокоїтися через можливі різкі коливання цін на основні валюти
та на сировину не варто
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №73 (1201)

ВІВТОРОК,
23 ЛИПНЯ
2013 року

Про призначення стипендії Київського міського голови для обдарованої молоді
Розпорядження № 96 від 19 червня 2013 року

Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 19 листопада 2002 року № 339 "Про стипендію Київського міського голови для обдарованої молоді", позиції 1.9 розділу 5 Додатка 1 до Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012—2016
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 5/8289, та з метою матеріального заохочення кращих представників обдарованої молоді м. Києва:

1. Призначити 50 стипендій Київського міського голови для обдарованої молоді учням, студентам вищих навчальних закладів І�ІV рівнів акредитації,
працівникам, викладачам, молодим митцям, спортсменам в розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень за списком згідно з додатком.

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) профінансу�
вати видатки на виплату стипендій Київського міського голови для обдарованої молоді в межах бюджетних призначень (по соціальних програмах та за�
ходах з питань сім'ї та молоді па 2013 рік) на відповідні цілі Департаменту на 2013 рік.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу комунальному підприємству 
"Київжитлоспецексплуатація" на списання боргу 

з орендної плати орендарям
Рішення Київської міської ради № 107/9164 від 17 квітня 2013 року 

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", враховуючи листи Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) від 26 жовтня 2012 року № 039�12343/07 та комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" від 29 жовтня
2012 року № 155/1/05�4673, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити комунальному підприємству "Київжитлоспецексплуата�
ція" списати борг з орендної плати орендарям згідно з додатком за раху�
нок зменшення залишку коштів, спрямованих на виконання робіт із ре�
монту нежитлового фонду.

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

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 17.04.2013 № 107/9164

Перелік орендарів на списання боргу з орендної плати 
за оренду приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва

Про порушення 
перед Головою Верховної Ради України 

клопотання про нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради України 

Додусенко Олени Василівни
Рішення Київської міської ради № 109/9166 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердженого Постановою Вер�
ховної Ради України від 15.12.2005 № 3216�IV "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про Почесну грамоту та
Грамоту Верховної Ради України", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Порушити клопотання перед Головою Верховної Ради України про
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Додусенко
Олени Василівни — провідного спеціаліста відділу адміністративно�кадро�
вої роботи комунального підприємства "Житлоінвестбуд�УКБ" за плідну
працю, високий професіоналізм, відданість своїй професії, наполегли�
вість в досягненні результату, активну громадську позицію.

2. Управлінню кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготу�
вати клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради
України Додусенко Олени Василівни — провідного спеціаліста відділу ад�

міністративно�кадрової роботи комунального підприємства "Житлоінвест�
буд�УКБ" за плідну працю, високий професіоналізм, відданість своїй про�
фесії, наполегливість в досягненні результату, активну громадську пози�
цію.

3. 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

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсів нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 157/9214 від 18 квітня 2013 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні", статей 5 та 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Положення про оренду майна тери�
торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250, враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київради з питань власності від 22.10.2012 № 132, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду без проведення конкурсів нежитлові приміщен�
ня комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з до�
датком до цього рішення.

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти
в установленому порядку договори оренди нежитлових приміщень кому�

нальної власності територіальної громади міста Києва згідно з пунктом 1
цього рішення.

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

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

№ п/п Назва орендаря Адреса, площа
приміщення, що
орендується, кв. м

Балансоутримувач
будинку

№ договору
оренди

Заборгованість
станом на 31
жовтня 2012
року, грн

1 2 4 3 5 6

1 Департамент охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

вул. Басейна, 1/2 літ. А
198,7

Комунальне
підприємство
"Київжитло*
спецексплуатація"

06/3255 57204,85

2 Департамент комунальної власності
м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

вул. Хрещатик, 10 літ. А
890,5

Комунальне
підприємство
"Київжитло*
спецексплуатація"

10/3729 6949,31

3 Департамент комунальної власності
м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

вул. Хрещатик, 12 літ. А 
480,2

Комунальне
підприємство
"Київжитло*
спецексплуатація"

10/3728 3632,12

4 Фонд підтримки творчої молоді
"Дебют"

вул. Хрещатик, 44 літ. Б
48,6

Комунальне
підприємство
"Київжитло*
спецексплуатація"

10/2114 16105,60

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 18.04.2013 № 157/9214

Перелік
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсів

Про передачу в оренду 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, 
що передані до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, 
єдиному претенденту на право оренди

Рішення Київської міської ради № 159/9216 від 18 квітня 2013 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні", статей 5 та 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Положення про оренду майна тери�
торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250, з метою ефективного
використання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результа�
тами вивчення попиту на об'єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київради з питань власності від
22.10.2012 № 132, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду нежитлові приміщення комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право оренди
згідно з додатком до цього рішення.

2. Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації укласти
в установленому порядку договір оренди згідно з пунктом 1 цього рішен�
ня.

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

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

№
п/п

Повна назва орендаря, його форма
власності та форма фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної
плати

Строк, на який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * МІСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО*АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

1 КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ІНФОРМАЦІЙНО*
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
Форма власності * комунальна 
Форма фінансування * бюджетна

ГЕОРГІЇВСЬКИЙ ПРОВ., № 9,
ЛІТ. А, А2 (КОРП. 1) 
Шевченківський район 
НБк * 5*поверховий 
Площа, кв. м * 3685,20

РОЗМІЩЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ 
2 поверх 
Площа, кв. м * 43,20

1 грн 
на рік

2 роки 364 дні

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 18.04.2013 № 159/9216

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

Про закріплення нежилих приміщень 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 187/9244 від 18 квітня 2013 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, частини п'ятої статті 60 За�
кону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення Департаменту охорони здоров'я виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (листи від 25 січня 2013 року № 061�741/03.01 та від 01 люто�
го 2013 року № 061�967/07) та з метою забезпечення зберігання імунобіологічних препаратів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Закріпити на праві оперативного управління за Базою спеціального
медичного постачання нежилі приміщення загальною площею 132,0 кв. м
у корпусі № 1 на вул. Естонській, 3�а, які належать до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва.

2. Київській міській санітарно�епідеміологічній станції здійсни�
ти в установленому порядку передачу нежилих приміщень Базі

спеціального медичного постачання згідно з пунктом 1 цього рі�
шення.

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

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про деякі заходи 
щодо впорядкування руху вантажних автомобілів 

у м. Києві
Рішення Київської міської ради № 340/9397 від 22 травня 2013 року

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 6, 9 Закону України "Про дорожній рух",
статей 19, 20 Закону України "Про автомобільні дороги", статей 15, 16, 19 Закону України "Про міжнародні договори України", стат�
ті 9 Закону України "Про транспортно�експедиторську діяльність", Закону України "Про транзит вантажів", з метою покращення
екологічного стану міста Києва, поліпшення організації дорожнього руху та підвищення пропускної спроможності вулично�шляхо�
вої мережі міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Обмежити в'їзд вантажних автомобілів з дозволеною максимальною
масою понад 4,5 тонни в межі міста Києва з 07.00 год. до 20.00 год., перед�
бачивши можливість в'їзду автомобілів, які здійснюють перевезення ванта�

жів у міжнародному сполученні, з 10.00 год. до 17.00 год. при наявності у
водіїв міжнародної автомобільної накладної "CMR" або книжки міжнародних
дорожніх перевезень (МДП) та обладнання автопоїздів знаком "TIR".

№
п/п

Повна назва
орендаря, його
форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення, характеристика
об'єкта оренди та орендована
площа, кв. м

Ставка
оренд*
ної
плати

Ставка
орендної
плати
без ПДВ
за 1 кв. м
у грн

Місячна
орендна плата
без ПДВ у грн

Строк,
на який
уклада*
ється
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1 ФІЗИЧНА ОСОБА *
ПІДПРИЄМЕЦЬ
ОСОКІНА СВІТЛАНА
ЛЕОНІДІВНА 
Форма власності *
приватна 
Форма фінансування
* госпрозрахункова

ЕНТУЗІАСТІВ, 
№ 7/4 
Дніпровський район 
НБк * 4*поверховий, 
ЗНЗ № 137 
Площа, кв. м *
4981,20

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО*СПОРТИВНИХ
ЗАКЛАДІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ 
1 поверх 
Площа, кв. м * 113,89

3 % 4,05 за 1
год.

15,19 грн/тижд. 

(3 год. 45 хв. на
тиждень) 

Пн. 18:30 * 20:00 
Ср. 18:30 * 20:00 
Пт. 19:30 * 20:15

2 роки
364 дні

2. Рух транзитних вантажних автомобілів територією міста Києва до�
зволити з 20.00 год. до 07.00 год. лише по просп. М. Бажана, Південно�
му мостовому переходу через р. Дніпро, Столичному шосе, вул. Академі�
ка Заболотного, площі Одеській, Великій Кільцевій дорозі, просп. Акаде�
міка Палладіна, вул. Міській, Гостомельському шосе, Новій дорозі, просп.
Мінському, площі Т. Шевченка, вул. Полярній, вул. Богатирській, площі
Тульській, просп. Московському, просп. Генерала Ватутіна, площі Кер�
ченській, вул. Братиславській, просп. Броварському.

3. Обмежити в'їзд в центральну частину міста Києва в межах Повіт�
рофлотського шляхопроводу — вул. В'ячеслава Чорновола — вул. Гли�
бочицької — вул. Верхній (Нижній) Вал — вул. Набережно�Хрещатиць�

кої — Набережного шосе — бульв. Дружби народів — площі Москов�
ської — просп. Червонозоряного — просп. Повітрофлотського — Повіт�
рофлотського шляхопроводу вантажних автомобілів з дозволеною
максимальною масою понад 4,5 тонни, а також тракторів, самохідних
машин і механізмів (крім оперативних та спеціальних транспортних за�
собів).

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

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 23 липня 2013 року
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Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 16 лютого 2010 року № 75 "Про затвердження тарифів на теплову енергію,

що виробляється котельнею ПП "БОНВОЯЖ"
Розпорядження № 949 від 17 червня 2013 року

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 20 Закону України "Про теплопостачан�
ня", з метою приведення нормативно�правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) у відповідність до вимог чинного законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 16 лютого 2010 року № 75 "Про затвердження тарифів на теплову
енергію, що виробляється котельнею ПП "БОНВОЯЖ".

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
никові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформацї змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
газопровідних мереж ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ЖИТЛОВО — БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СФЕРА"
Розпорядження № 652 від 29 квітня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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", враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОВО — БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СФЕРА" (лист від 23 січня 2013 року № 1), з метою надій�
ного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�
мади м. Києва та передати у володіння та користування публічному акціо�
нерному товариству "Київгаз" газопровідні мережі ТОВАРИСТВА З ОБМЕ�
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОВО — БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"СФЕРА" згідно з додатком до цього розпорядження, в межах та на умо�
вах, визначених Договором на володіння та користування майном терито�
ріальної громади міста Києва, який укладений 21 квітня 2006 року між від�
критим акціонерним товариством "Київгаз" та виконавчим органом Київ�
ської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�

печити приймання — передачу закінчених будівництвом об'єктів, зазначе�
них у пунктах 1 цього розпорядження.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації�керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін до Положення про Комунальну службу перевезень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації)
Розпорядження № 641 від 29 квітня 2013 року

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Ки�
ївської міської ради від 15 травня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)", з метою приведення Положення про Комунальну службу перевезень виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до законодавства України, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Положення про Комунальну службу перевезень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської держав�
ної адміністрації від 04 листопада 1997 року № 1776 "Про створення дер�
жавної госпрозрахункової служби пасажирських перевезень" (в редакції
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 18 лютого 2009 року № 206), що до�
даються.

2. Комунальній службі перевезень виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому по�
рядку зареєструвати зміни до Положення.

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

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

Голова О. Попов

Про надання дозволів 
на право користування пільгами з оподаткування 

підприємствам та організаціям 
громадських організацій інвалідів

Розпорядження № 596 від 19 квітня 2013 року
Відповідно до статті 142 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", враховуючи постанову Кабіне�

ту Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 "Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами
з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів", розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2013 року № 530 "Про комісію з питань розгляду документів
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів щодо надання дозволу на право користування пільгами з оподатку�
вання" та Протокол засідання комісії з питань розгляду документів підприємств та організацій громадських організацій інвалідів
щодо надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування від 12 квітня 2013 року, з метою забезпечення реалізації
державної політики у сфері соціального захисту інвалідів, яким надається право на користування пільгами з оподаткування, отри�
мання позик, фінансової допомоги та дотацій:

1. Надати дозволи на право користування пільгами з оподаткування
згідно з пунктом 154.1 статті 154 розділу III "Податок на прибуток підпри�
ємств" Податкового кодексу України підприємствам та організаціям гро�
мадських організацій інвалідів згідно з додатком 1.

2. Надати дозволи на право користування пільгами з оподаткування
згідно з пунктом 154.1 статті 154 розділу III "Податок на прибуток підпри�

ємств" Податкового кодексу України та пунктом 8 підрозділу 2 "Особли�
вості справляння податку на додану вартість" розділу XX "Перехідні поло�
ження" Податкового кодексу України підприємствам та організаціям гро�
мадських організацій інвалідів згідно з додатком 2.

3. Надати дозволи на право користування пільгами з оподаткування
згідно з пунктом 154.1 статті 154 розділу III "Податок на прибуток підпри�
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Затверджено
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної  адміністрації)

від 29.04. 2013 року № 641

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМУНАЛЬНУ СЛУЖБУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ),
затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 04 листопада 1997 року № 1776 

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 18 лютого 2009 року № 206)

(Ідентифікаційний код 25383769)

(Цей документ є невід'ємною частиною Положення про Комунальну службу перевезень 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. У пункті 1.3. глави 1 Положення слова "Головному управлінню
транспорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)" замінити словами "Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), (далі — Департамент)".

2. У пункті 1.6. глави 1 Положення слова "Головного управління" замі�
нити словами "Департаменту".

3. Пункт 1.7. глави 1 викласти у такій редакції:
"1.7. Місцезнаходження Служби: Україна, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових,

7/9".
4. Підпункт 2.2.9. пункту 2.2. глави 2 виключити.
У зв'язку з цим, підпункти 2.2.10.— 2.2.13. пункту 2.2. вважати відпо�

відно підпунктами 2.2.9.— 2.2.12. пункту 2.2.
5. У пункті 3.1. глави 3:
у підпункті 3.1.7. слова "Головному управлінню" замінити словами

"Департаменту ";
у підпункті 3.1.10. слова "на таксі та легковими автомобілями на за�

мовлення в м. Києві" виключити;

підпункт 3.1.12. викласти в новій редакції:
"3.1.12. Створювати в установленому законодавством порядку філії,

представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не мають
статусу юридичної особи, та затверджувати положення про них.".

6. У пункті 5.1. глави 5 слова "начальника Головного управління" замі�
нити словами "директора Департаменту".

7. Абзац 12 пункту 5.3. глави 5 викласти у новій редакції:
" — укладає договори і угоди відповідно до законодавства України з

юридичними та фізичними особами;".
8. У пункті 7.5. глави 7 слова "Головним управлінням комунальної влас�

ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації)" замінити словами "Департаментом кому�
нальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)".

9. У главі 9 та пункті 9.1. глави 9 слово "діяльності" виключити.

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

ємств" Податкового кодексу України та пунктом 197.6 статті 197 розділу V
"Податок на додану вартість" Податкового кодексу України підприємствам
та організаціям громадських організацій інвалідів згідно з додатком 3.

4. Надати дозволи на право користування пільгами з оподаткування
згідно з пунктом 154.1 статті 154 розділу III "Податок на прибуток підпри�
ємств" Податкового кодексу України, пунктом 8 підрозділу 2 "Особливо�
сті справляння податку на додану вартість" розділу XX "Перехідні поло�
ження" Податкового кодексу України та підпункту 282.1.7 пункту 282.1
статті 282 розділу XIII "Плата за землю" Податкового кодексу України під�
приємствам та організаціям громадських організацій інвалідів згідно з до�
датком 4.

5. Доручити Департаменту соціальної політики виконавчого органу ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передати

Міністерству соціальної політики України висновки�пропозиції щодо об�
ґрунтованості надання права користування пільгами з оподаткування під�
приємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, що мають
за попередній податковий рік дохід в обсязі більшому 8400 мінімальних
заробітних плат згідно з додатком 5.

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

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської державної адміністрації Кор�
жа В. П.

Голова О. Попов

Про будівництво 
загальноосвітньої школи на 33 класи та ліцею на 22 класи 

на ділянці № 12, 13 в 6�му мікрорайоні 
житлового масиву Осокорки�Північні 

у Дарницькому районі
Розпорядження № 625 від 25 квітня 2013 року

Відповідно до статі 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення мешканців житлового ма�
сиву Осокорки�Північні Дарницького району закладами освіти, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Публічне акціонерне товариство "Холдингова компанія
"Київміськбуд" замовником робіт з проектування та будівництва загаль�
ноосвітньої школи на 33 класи та ліцею на 22 класи на ділянці № 12, 13 в
6�му мікрорайоні житлового масиву Осокорки�Північні у Дарницькому
районі (Коригування проекту забудови 6�го мікрорайону житлового маси�
ву Осокорки�Північні у Дарницькому районі м. Києва (друга черга будів�
ництва)).

2. Публічному акціонерному товариству "Холдингова компанія "Київ�
міськбуд" в установленому порядку:

2.1. Забезпечити коригування, погодження та перезатвердження про�
ектно�кошторисної документації.

2.2. Визначити генеральну проектну та підрядну будівельну органі�
зацію для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоряджен�
ня.

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

2.4. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

2.5. Під час укладання договору підряду на будівництво об'єктів, за�
значених пунктом 1 цього розпорядження, обов'язково передбачити умо�
ви щодо надання підрядниками гарантії якості виконаних робіт та встано�
вити гарантійні строки експлуатації об'єктів.

3. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
подати в установленому порядку до Департаменту економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначе�
них у пункті 1 цього розпорядження, до Програми економічного і соціаль�
ного розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні роки за рахунок бю�
джетних коштів.

4. Взяти до відома, що закінчені будівництвом об'єкти будуть в уста�
новленому порядку зараховані до комунальної власності територіальної
громади міста Києва.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про впорядкування руху 
транспортних засобів 

на Андріївському узвозі
Розпорядження № 651 від 29 квітня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", Закону України "Про дорожній рух", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 14 серпня 2012 року № 1441 "Про передачу функцій замовника по об'єкту "Реставрація та ремонт забудови,
благоустрій території, реконструкція інженерних мереж по Андріївському узвозу у Подільському районі м. Києва", враховуючи не�
обхідність впорядкування руху транспортних засобів Андріївським узвозом, з метою збереження і захисту історичної архітектури
від впливу вібрації та загазованості, що виникає внаслідок інтенсивного руху транспортних засобів та у зв'язку із постійно діючою
виставкою�ярмарком образотворчого, декоративно�прикладного мистецтва, авторської художньої, культурно�мистецької і суве�
нірної продукції, що організована відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23 травня 2012 року № 850 "Про організацію постійно діючої виставки�ярмарку на Андріївському
узвозі", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Заборонити наскрізний проїзд транспортних засобів Андріївським
узвозом та обмежити в'їзд транспортних засобів на Андріївський узвіз,
окрім транспортних засобів мешканців Андріївського узвозу, транспорт�
них засобів підприємств, установ та організацій, які (об'єкти яких) знахо�
дяться на Андріївському узвозі, оперативних та спеціальних транспортних
засобів, передбачивши в проекті реставрації та ремонту забудови, благо�
устрою території, реконструкції інженерних мереж по Андріївському узво�
зу у Подільському районі (далі�проект) встановлення автоматизованих
механізмів доступу (боллардів) для обмеження руху транспортних засо�
бів.

2. КП "Інженерний центр" як замовнику реставрації та ремонту забудо�
ви, благоустрою території, реконструкції інженерних мереж по Андріїв�
ському узвозу у Подільському районі передбачити у складі проекту вста�
новлення автоматизованих механізмів доступу (боллардів) для обмежен�
ня руху транспортних засобів.

3. КП "Інженерний центр" за участю Органу самоорганізації населення
"Вуличний комітет "Андріївський узвіз" забезпечити:

З. 1. Проектування та встановлення автоматизованих механізмів до�
ступу (боллардів) для обмеження руху транспортних засобів Андріївським
узвозом із додержанням вимог відповідних законодавчих та інших норма�
тивно�правових актів;

3.2. Залучення в установленому порядку коштів інвестора для фінансу�
вання робіт з проектування та встановлення автоматизованих механізмів
доступу (боллардів) для обмеження руху транспортних засобів Андріїв�
ським узвозом;

3.3. Розробку та погодження в управлінні ДАІ ГУ МВС України в місті
Києві схеми організації дорожнього руху.

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготува�
ти пропозиції щодо подальшого утримання прийнятих в експлуатацію ав�
томатизованих механізмів доступу (боллардів) для обмеження руху
транспортних засобів Андріївським узвозом.

5. Просити Головне управління МВС України в місті Києві здійснювати
контроль за дотриманням водіями транспортних засобів Правил дорож�
нього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10
жовтня 2001 року № 1306, та забезпечувати охорону громадського по�
рядку під час функціонування постійно діючої виставки�ярмарку образо�
творчого, декоративно�прикладного мистецтва, авторської художньої,
культурно�мистецької і сувенірної продукції на Андріївському узвозі.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 19 листопада 2008 року № 1600 "Піро впорядкування руху транспорт�
них засобів на Андріївському узвозі".

7. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків забезпечити висвітлення змісту цього розпоря�
дження в засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 4 жовтня 2012 року № 1732 

"Про визначення замовника будівництва та реконструкції об'єктів 
у Дарницькому районі"

Розпорядження № 653 від 29 квітня 2013 року
Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про порядок проведення реформування системи охо�

рони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві дер�
жавними адміністраціями окремих повноважень", з метою своєчасного введення об'єктів в експлуатацію, в межах повноважень
органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 4 жовтня 2012 ро�
ку № 1732 "Про визначення замовника будівництва та реконструкції
об'єктів у Дарницькому районі":

1.1. В преамбулі розпорядження слова "розпоряджень виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30
січня 2012 року № 129 "Про Програму соціально�економічного розвитку
міста Києва на 2012 рік," замінити словами "розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

1.2. Підпункт 2.7. пункту 2 розпорядження викласти у такій редакції:
"2.7. Подати у встановленому порядку до Департаменту економіки та

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення об'єктів
будівництва та реконструкції, зазначених у додатку цього розпорядження,
до проектів Програм економічного і соціального розвитку міста Києва на
2013 рік та наступні роки".

1.3. Пункт 3 розпорядження викласти у такій редакції:
"3. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цьо�

го розпорядження, у 2013 році буде здійснюватися в межах показників,
передбачених Програмою економічного і соціального розвитку міста Ки�
єва на 2013 рік".

1.4. Додаток до розпорядження викласти в новій редакції, що додаєть�
ся.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 23 липня 2013 року

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації
інвестиційного проекту "Електронний квиток"

Розпорядження № 2373 від 29 грудня 2012 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо

об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Ки�
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 р. № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної ко�
місії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 р. № 1403 (протокол від 26
вересня 2012 р. № 24/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік інвестиційних об'єктів, які потребують залучен�
ня інвестицій, що додається.

2. Визначити Головне управління транспорту та зв'язку виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
замовником реалізації проекту по об'єкту, зазначеному у пункті 1 цього
розпорядження.

3. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвести�
ційне агентство" замовником підготовчих робіт для проведення інвести�
ційного конкурсу по об'єкту, зазначеному у пункті 1 цього розпоряджен�
ня.

4. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне
агентство":

4.1. Розробити орієнтовні техніко�економічні показники, передпроект�
ні пропозиції по об'єкту інвестування, зазначеному у пункті 1 цього роз�
порядження.

4.2. Погодити в установленому порядку орієнтовні техніко�економічні
показники, передпроектні пропозиції по об'єкту інвестування з Головним
управління транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації).

4.3. Вирішити в установленому порядку майново�правові питання до
початку проведення інвестиційного конкурсу.

4.4. Надати орієнтовні техніко�економічні показники, передпроектні
пропозиції до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку для підготовки умов конкурсу.

5. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районним в місті Києві державним адміністраціям, комунальному підпри�
ємству "Київпастранс", комунальному підприємству "Київський метропо�
літен", комунальному підприємству "Київдорсервіс" за запитами кому�
нального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство",
та замовника проекту надавати необхідні висновки, погодження та мате�
ріали для підготовки техніко�економічних показників щодо реалізації ін�
вестиційного проекту по об'єкту, зазначеному у пункті 1 цього розпоря�
дження.

6. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан�
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�
транспортної інфраструктури міста Києва в установленому порядку про�
вести інвестиційний конкурс із залучення інвестора.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

Про затвердження переможця конкурсу із залучення інвестора до реалізації
інвестиційного проекту "Електронний квиток"

Розпорядження № 660 від 29 квітня 2013 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 "Про затвердження Положення про порядок

проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призна�
чення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва" та розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2373 "Про проведення інвестиційно�
го конкурсу із залучення інвестору до реалізації інвестиційного проекту "Електронний квиток", в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Затвердити переможцем конкурсу із залучення інвестора до реалі�
зації інвестиційного проекту "Електронний квиток" (протокол постійно ді�
ючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будів�
ництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлово�
го призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної ін�
фраструктури міста Києва від 04 квітня 2013 року № 37/2013) Товариство
з обмеженою відповідальністю "АЛЬФА ПЕЙ ТЕРМІНАЛ".

2. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти відповід�
ний інвестиційний договір з переможцем конкурсу та замовником реалі�
зації проекту.

3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечи�
ти укладання договорів оренди майна територіальної громади міста Києва

та інших договорів відповідно до умов інвестиційного конкурсу в установ�
леному порядку.

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сприяти
укладанню комунальним підприємством "Київський метрополітен" та ко�
мунальним підприємством "Київпастранс" інших договорів, які необхідні
для реалізації проекту.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Кра�
маренку Р.М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р.М.

Голова О. Попов

Про зміни у складі Координаційної ради з питань розвитку підприємництва
при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній

адміністрації)
Розпорядження № 675 від 8 травня 2013 року

Відповідно до Указу Президента України від 15 липня 2000 року № 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та даль�
шого розвитку підприємницької діяльності", наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємниц�
тва від 18 жовтня 2000 року № 52 "Про затвердження Типового положення про координаційну раду (комітет, комісію) з питань роз�
витку підприємництва при місцевих органах виконавчої влади", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2000
року за № 780/5001, враховуючи рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 серпня 2012 року № 1515 "Про тимчасовий розподіл обов'язків між го�
ловою Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови Київської міської держав�
ної адміністрації та заступником голови Київської міської державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", у зв'язку з кадровими змінами, в межах функцій місцевого ор�
гану виконавчої влади:

1. Затвердити зміни до складу Координаційної ради з питань розвитку
підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації), затвердженого розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 18 лютого 2011 року № 218 (у редакції розпорядження ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) від 25 червня 2011 року № 1089), виклавши його в новій ре�
дакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов

Про зміни у складі Київської міської міжвідомчої координаційно�методичної
ради з правової освіти населення

Розпорядження № 677 від 8 травня 2013 року
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 бе�

резня 2012 року № 500 "Про здійснення організаційно�правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменувань структур�
них підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", у зв'язку з кадровими
змінами та змінами персонального складу Київської міської міжвідомчої координаційно�методичної ради з правової освіти на�
селення, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу Київської міської міжвідомчої координа�
ційно�методичної ради з правової освіти населення, затвердженого роз�
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 15 жовтня 2009 року № 1191 (в редакції
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 02 червня 2011 року № 901), виклав�
ши його в новій редакції, що додається.

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

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

Голова О. Попов

Про деякі питання щодо в'їзду транспортних засобів на територію об'єктів
благоустрою зеленого господарства

Розпорядження № 681 від 8 травня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 статті 22 Закону України "Про столи�

цю України — місто�герой Київ", статті 5 Закону України "Про дорожній рух", статті 10 Закону України "Про благоустрій населених
пунктів", на виконання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051, з метою створення належних умов для відпочинку киян та гостей міста Києва, впорядкування руху автотранспорту, не�
допущення виникнення пожеж та несанкціонованих сміттєзвалищ на території парку культури та відпочинку "Гідропарк" (острови
Венеціанський та Долобецький) і Труханового острова, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. З метою забезпечення виконання підпункту 9.6.1 пункту 9.6 розділу
IX Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської
міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, Департаменту транс�
портної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) встановити дорожні знаки, пункти
пропуску (шлагбауми) та організовувати їх функціонування з 9.00 до 21.00
щодня з 09 травня до 30 вересня щороку в місцях в'їзду на територію пар�
ку культури та відпочинку "Гідропарк" (островів Венеціанського та Доло�
бецького) і Труханового острова.

2. Просити Головне управління МВС в м. Києві забезпечувати щороку
з 09 травня до 30 вересня чергування працівників міліції та ДАІ біля пунк�
тів пропуску на території об'єктів, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження.

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

від 02 червня 2011 року № 898 "Про деякі питання щодо обмеження
в'їзду транспортних засобів на територію парку культури та відпочинку
"Гідропарк";

від 21 квітня 2009 року № 463 "Про деякі питання щодо обмеження
в'їзду транспортних засобів на території Труханового острова";

від 09 червня 2012 року № 987 "Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 21.04.2009 № 463".

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

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

Голова О. Попов

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
зовнішніх теплових мереж товариства з обмеженою відповідальністю

"Український фармацевтичний центр"
Розпорядження № 683 від 14 травня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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", враховуючи звернення товариства з об�
меженою відповідальністю "Український фармацевтичний центр" (листи від 25 січня 2013 року № 21 та від 19 квітня 2013 року № 86),
з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва і передати у володіння та користування публічному ак�
ціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" зовнішні теплові мережі товари�
ства з обмеженою відповідальністю "Український фармацевтичний центр"
згідно з додатком до цього розпорядження в межах та на умовах, визна�
чених Угодою щодо реалізації проекту управління та реформування енер�
гетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001 (зі змінами та доповнення�
ми), яка укладена між АК "Київенерго" та виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�

печити приймання�передачу зовнішніх теплових мереж, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, на умовах, визначених відповідною Уго�
дою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації") Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради
народних депутатів від 17 вересня 1991 року № 624 "Про реєстрацію Статуту 

єврейської релігійної громади в Ленінському районі 
/вул. Микільсько�Ботанічна, 27/29, кв. 57/ м. Києва"

Розпорядження № 686 від 14 травня 2013 року
Відповідно до ст.14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", враховуючи заяву голови правління Єврейської

релігійної громади м. Києва від 20 грудня 2012 року та протокол загальних зборів членів Єврейської релігійної громади м. Києва
від 15 листопада 2012 року № 15/11�12, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту Єврейської релігійної громади
м. Києва, зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Київської
міської Ради народних депутатів від 17 вересня 1991 року № 624 (в
редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від
07 травня 2002 року № 920), виклавши його в новій редакції, що до�
дається.

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Київської міської Ра�
ди народних депутатів від 17 вересня 1991 року № 624 замінивши слова:
"єврейської релігійної громади в Ленінському районі /вул. Микільсько�Бо�
танічна, 27/29, кв. 57/ м. Києва" словами: "Єврейської релігійної громади
м. Києва".

Голова О. Попов

Про заходи зі встановлення у м. Києві 
аеростатичного атракціону "Аероліфт" 

з використанням цокольної частини атракціону "Веселі гірки"
Розпорядження № 663 від 30 квітня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 червня 2012 року № 1074 "Про проведення конкурсів із залу�
чення інвесторів для реалізації інвестиційних проектів" та протокол доручень № 1/2013, напрацьованих під час засідання 17 січня
2013 року комісії з питань координації підготовки та реалізації пріоритетних інвестиційних проектів міста Києва, утвореної розпо�
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 серпня 2012 року № 1370,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити проектування та встановлення у м. Києві аеростатичного
атракціону "Аероліфт" з використанням цокольної частини атракціону
"Веселі гірки", що розташований на території парку культури та відпочин�
ку "Гідропарк".

2. Комунальному закладу "Парк культури та відпочинку "Гідропарк":
2.1. Виступити замовником робіт, зазначених у пункті 1 цього розпо�

рядження.
2.2. Отримати вихідні дані для проектування об'єкта, зазначеного у

пункті 1 цього розпорядження.
2.3. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�

ції для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в ус�
тановленому порядку.

2.4. Забезпечити виконання інженерних вишукувань, розроблення
та затвердження проектно�кошторисної документації на виконання ро�
біт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в установленому по�
рядку.

2.5. Надати розроблену проектну документацію на розгляд Департа�
менту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

2.6. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

2.7. Забезпечити дотримання вимог законодавчих та інших норматив�
но�правових актів щодо порядку виконання робіт, зазначених у пункті 1
цього розпорядження, зокрема нормативно�правових актів, пов'язаних з
порядком проектування, отримання погоджень, проведення відповідної
експертизи проектної документації, виконання робіт із встановлення,
прийняття в експлуатацію та подальшої експлуатації атракціонів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про заходи щодо розміщення сезонних засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі в місті Києві в 2013 році

Розпорядження № 668 від 30 квітня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства зовнішніх економічних

зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4303:2004 "Роздрібна та оптова торгівля.
Терміни та визначення понять", рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 "Про затвердження Порядку ви�
значення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально�культурного чи іншо�
го призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриман�
ні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради", рішення Київської міської ради від 28
лютого 2013 року № 97/9154 "Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного,— побутового, соціально�культур�
ного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві", з метою організації роботи сезонних засобів
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві в 2013 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) здійснити комплекс загальноміських організаційно�правових захо�
дів щодо розміщення сезонних засобів пересувної дрібнороздрібної тор�
говельної мережі в період з 01 травня 2013 року до 31 грудня 2013 року.

2. Затвердити сформоване згідно із заявами суб'єктів господарюван�
ня адресне розміщення сезонних засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі (далі� адресне розміщення), що додається.

3. Організацію роботи сезонних засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі здійснювати за умови виконання вимог рішення Київ�
ської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 "Про затвердження
Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально�культурного чи іншого при�
значення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м.
Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради".

4. Утворити комісію з визначення суб'єктів господарювання, які будуть
провадити підприємницьку діяльність шляхом використання сезонних за�
собів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі згідно з адресним
розміщенням (далі�комісія), та затвердити її склад, що додається.

5. Комісії протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності цим роз�
порядженням визначити суб'єктів господарювання, які будуть провадити
підприємницьку діяльність шляхом використання сезонних засобів пере�
сувної дрібнороздрібної торговельної мережі згідно з адресним розмі�
щенням.

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

6.1. Здійснювати укладення із суб'єктами господарювання договорів
про сплату пайової участі (внеску) власників засобів пересувної дрібно�
роздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Ки�
єва щодо сезонних засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної ме�
режі згідно з адресним розміщенням.

6.2. Передбачити умови розміщення сезонних засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі в договорі про сплату пайової
участі (внеску) власників засобів пересувної дрібнороздрібної торговель�
ної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва.

6.3. У разі виявлення порушень суб'єктами господарювання вимог за�
конодавства України, що регламентує торговельну діяльність, санітарні
норми та правила благоустрою під час функціонування сезонних засобів

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, надавати відповідну ін�
формацію до Департаменту міського благоустрою та збереження природ�
ного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних ад�
міністрацій для вжиття відповідних заходів реагування.

7. Департаменту міського благоустрою та збереження природного се�
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з 01 травня 2013 року до 31 грудня 2013 року
здійснювати контроль за дотриманням суб'єктами господарювання пра�
вил благоустрою та недопущення функціонування сезонних засобів пере�
сувної дрібнороздрібної торговельної мережі без виконання ними вимог
пункту 3 цього розпорядження.

8. Районним в місті Києві державним адміністраціям здійснювати захо�
ди щодо функціонування сезонних засобів пересувної дрібнороздрібної
торговельної мережі згідно з адресним розміщенням та з дотриманням
вимог законодавства України, що регламентує торговельну діяльність, са�
нітарні норми та правила благоустрою.

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

10. Суб'єктам господарювання, які будуть провадити підприємницьку
діяльність відповідно до вимог цього розпорядження, забезпечити дотри�
мання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київ�
ської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, правил торго�
вельної діяльності та санітарних норм.

11. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від
31 травня 2012 року № 914 "Про загальноміські заходи щодо упорядку�
вання в місті Києві пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі".

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 № 2373

Перелік 
інвестиційних об`єктів, які потребують залучення інвестицій

Проект "Електронний квиток"
Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 23 липня 2013 року

"Велике і величне" поєднає
кілька тисячоліть
У Києві продемонструють тисячу цінних експонатів з різних музеїв
країни
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

27 липня “Мистець ом
Арсеналі” презент ють ні-
альний прое т “Вели е і
величне”, при рочений
1025-річчю хрещення Київ-
сь ої Р сі. Він представить
найяс равіші сторін и
раїнсь о о мистецтва від

найдавніших часів і донині,
охопивши історичний пері-
од тривалістю понад п’ять
тисячоліть. В одній е спо-
зиції зібрані твори раїн-
сь о о мистецтва, а та ож
археоло ічні артефа ти та
історичні пам’ят и із о-
ле цій 35-ти провідних м -
зеїв У раїни.

Виставка “Велике і величне”

дасть уявлення про цивілізаційний

вплив християнства на розвиток

культури в Україні. Вона охоплює

чималий історичний період — від

прадавніх цивілізацій доби палео�

літу, Трипілля, античних міст Пів�

нічного Причорномор’я, крізь дав�

ньоруське, барокове, класицистич�

не мистецтво до модернізму та по�

стмодернізму. Експозиція покаже,

як мистецькі традиції Сходу і Захо�

ду органічно адаптувалися на міс�

цевому культурному ґрунті, наро�

дивши унікальні художні явища

світового значення.

За словами генерального дирек�

тора “Мистецького Арсеналу” На�

талії Заболотної, проект “Велике і

величне” відображає історію укра�

їнського мистецтва: це класичні

твори, археологія, архаїка, україн�

ський авангард, сучасне мистец�

тво, а також сакральне мистецтво.

Більшість експонатів не виставля�

лися в музеях, а були у музейних

фондах. Тож широка публіка поба�

чить їх вперше.

Одне із завдань проекту — при�

вернути увагу до регіональних му�

зеїв, що є хранителями національ�

ного надбання. Серед тих, що пред�

ставляють свої безцінні експона�

ти — художні, історичні або архео�

логічні — музеї Полтави, Львова,

Волині, Дніпропетровська, Харко�

ва, Чернігова, Одеси...

У приміщенні “Мистецького Ар�

сеналу” зустрінуться експонати різ�

них часів, видів та стилів мистецтва.

Сакральне мистецтво представлено

шедеврами різних епох, найдавніші з

яких — хрести�енколпіони майже

тисячолітнього віку, а також одна з

найстаріших писемних пам’яток, що

збереглася на території України до

наших днів,— рукопис Апостола ХІІ

століття, відомий під назвою Крис�

тинопільського. Окрасою експозиції

є рідкісні авторські ікони Самбір�

ської школи доби Ренесансу, серед

яких роботи Василя Глібкевича з

Церкви Святого Юра в Дрогобичі та

художника Федуска із Самбора,

який ілюстрував Пересопницьке

Євангеліє, на якому присягають

українські президенти. Почесне міс�

це посідають барокові іконописні

пам’ятки останнього гетьмана Укра�

їни Кирила Розумовського.

Відвідувачі побачать і найдавніші

музичні інструменти з Мізинської

стоянки на Чернігівщині, зроблені з

кісток мамонта, вік яких сягає 14 ти�

сяч років, унікальне золоте вбрання

знатної скіф’янки з Рижанівського

кургана на Черкащині, якому близь�

ко 2300 років, а також античні фре�

ски кінця ІІ — початку ІІІ ст. н. е.

На гостей виставки чекає і ціле

суцвіття живопису. Це твори найві�

домішого російського портретиста

часів Катерини ІІ, українця Воло�

димира Боровиковського та сак�

рального монументаліста Миколи

Ге, майстра жанрової картини та

співця українського побуту Мико�

ли Пимоненка та співавтора роз�

писів Володимирського собору

Вільгельма Котарбінського. Увагу

заслуговують роботи величних

постатей народного мистецтва (це

Марія Приймаченко і Ганна Собач�

ко�Шостак) та всесвітньо знаних

геніїв, які творили на українській

землі (Олександра Екстер та Кази�

мир Малевич).

Тисячолітні мистецькі традиції

знайшли своє продовження у ро�

ботах сучасних художників — Ана�

толія Криволапа, Тиберія Сільва�

ші, Віктора Сидоренка, Миколи

Малишка, Миколи Маценка,

Олександра Сухоліта та інших. У

низці спецпроектів, що реалізую�

ться молодими художниками в ре�

жимі work�in�progress, можна

простежити безпосередній зв’язок

з іконографічними формами, засо�

бами, котрі існували у сакрально�

му мистецтві (стінопис, вітраж) та

релігійними образами. Зокрема

Роман Мінін у вітражах із серії

“Світло шахтаря” замикає жанрові

картинки з життя сучасників у мі�

фологізований та схематизований

простір фрагментів�клейм житій�

ної ікони, а Володимир Кузнецов у

серії муралів “Коліївщина” інтер�

претує сучасні соціальні катакліз�

ми в композиційній схемі Страш�

ного суду.

Як зазначила Наталія Заболотна,

у процесі підготовки проект “Вели�

ке і величне” охрестили музейним

бієнале. Організатори планують по�

вторювати проект такого масштабу,

залучаючи колег�музейників, кожні

два роки

“Вели е і величне”
Коли: 27 липня — 22 вересня з

11.00 до 20.00
Де: “Мистець ий Арсенал”,

в л. Лаврсь а, 12
Вартість вит ів: 50 рн, пен-

сіонерам, ст дентам, ш оля-
рам — 20 рн

Історія хрещення "розквітла"
на Співочому полі
Для киян і гостей столиці підготували 
грандіозну квіткову експозицію
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

На вихідних Печерсь ом
ландшафтном пар від-
рили вистав віт ових
омпозицій, при рочен до
1025-річчя хрещення Київ-
сь ої Р сі. Інсталяції з жи-
вих вітів, я і створили
працівни и “Київзеленб -
д ” з сіх районів міста,
відтворюють основні події
та видатних осіб, я і спри-
яли поширенню християн-
ства Київсь ій Р сі.

На території двох тисяч квадрат�

них метрів спорудили 8 квіткових

композицій, серед яких: “Таїнство

хрещення немовляти”, “Апостол

Андрій Первозванний”, “Княгиня

Ольга”, “Нестор Літописець”,

“Оранта”. Скульптури дивують емо�

ційними обличчями, пронизливими

поглядами та квітковими шатами.

Одна з інсталяцій — “Шлях до іс�

тини” — складається з трьох експо�

зицій: кораблі часів Київської Русі,

що на хвилях Дніпра проходять

повз Києво�Печерську лавру у бік

Володимира Великого. 

Усього для створення виставки

було використано майже 300 тисяч

квітів, а також інших матеріалів, та�

ких як гравій, пісок, мармурова

крихта. Основою для скульптур

слугували металеві та дерев’яні кар�

каси, а на плоских панно квіти ви�

саджували в грунт. Свіжість квітам

підтримуватимуть спеціальні роз�

чини. Дизайнери обіцяють, що

квіткові конструкції проживуть

щонайменше 3 тижні.

Як розповіли організатори, це пер�

ша в Україні тематична духовна ви�

ставка, яка створювалася зеленбудів�

цями. Протягом 7 днів над нею пра�

цювало близько 20 людей із кожного

району. Під час проектування вивча�

лося чимало історичної літератури та

документів. Усі елементи намагалися

відтворити максимально правдиво.

Зокрема серед квіткових композицій

чимало сакральних символів. Макети

інсталяцій, розроблені дизайнерами

комунального об’єднання, були по�

годжені радою “Київзеленбуду” та

Українською православною церк�

вою

Квіт ова вистав а
до 1025-ї річниці Хрещення

Київсь ої Р сі
Де: Співоче поле Печерсь о о

ландшафтно о пар , в л. Лавр-
сь а, 31
Коли: до 11 серпня — з 9.00 до

21.00
Вартість вит ів: 25 рн, для

дітей до 7 ро ів, інвалідів та вете-
ранів ВВВ, часни ів лі відації
аварії на ЧАЕС — без оштовно

Для першої в У раїні тематичної д ховної вистав и спор дили 8 віт ових омпозицій

Незабаром масштабном прое ті стінах "Мистець о о Арсенал " по аж ть твори ласично о і са рально о мистецтва,
а та ож археоло ічні знахід и
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

О олошення
про он рс з відбор місь их ромадсь их та бла одійних ор анізацій для
надання фінансової підтрим и з бюджет міста Києва на 2014 рі

До часті відборі для фінансової підтрим и з бюджет м. Києва доп с аються
місь і ромадсь і та бла одійні ор анізації жіно , інвалідів, ветеранів війни та праці,
жертв нацистсь их переслід вань, дітей війни, осіб, я і постраждали внаслідо
Чорнобильсь ої атастрофи.

Заяв и та до менти приймаються протя ом 30 днів з дня оп блі вання
о олошення за адресою: м. Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 15-А, ім. 20.

Засідання місь ої Комісії з он рсно о відбор відб деться 10 — 11.09.2013 ро
з 10.00 за вищев азаною адресою.

Додат ові відомості можна отримати за телефонами: 272-33-02; 272-38-61;
272-38-72; 272-32-44.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в с дове засідання в я ості
відповідача Мартинен о Ірин Ми олаївн , я а проживає за адресою: м. Київ,
в л. Б. Хмельниць о о, 49, в. 27, по цивільній справі за позовом Петровсь ої
Валентини Василівни до Мартинен о Ірини Ми олаївни, третя особа
Шевчен івсь ий районний відділ ГУ ДМС У раїни м. Києва про зняття з реєстрації.

Роз ляд справи призначено на 13.00 01 серпня 2013 ро в приміщенні
Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-б, аб. 45.

В разі неяв и відповідача Мартинен о І.М. в с дове засідання, справа б де
роз лядатися її відс тність за наявними справі до азами. Крім то о, с д
роз'яснює відповідач її обов'язо повідомити с д про причини неяв и в с дове
засідання.

С ддя Н.Б.Воло ітіна

Солом'янсь ий районний с л м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25, аб. 17)
ви ли ає на 10.00 31.07.2013 ро Павлю Галин Гри орівн я відповідача
по цивільній справі за позовом Замешайлової Світлани Гри орівни до Павлю Галини
Гри орівни, про стя нення рошової омпенсації вартості част и майна, що переб ває
спільній част овій власності.
При цьом повідомляємо, що в разі вашої неяв и в с дове засідання без поважних

причин або не повідомлення про причини своєї неяв и, с д виріш є справ на підставі
наявних ній до азів.

С ддя В.В. Лазарен о

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд на 2 ро и
364 дні нежитлове цо ольне приміщення, щодо я о о надійшла заява, площею 26,7 в. м. за адресою: м. Київ,
в л. Кі відзе, 6-А, під розміщення ромадсь ої ор анізації, для я ої передбачена фінансова підтрим а з
місь о о бюджет та площа не ви ористов ється для провадження підприємниць ої діяльності.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15. Довід и за телефоном: 280-15-39.

Відповідач Сма іній Марині Сер іївні, адреса: м. Київ, в л. Здолб нівсь а, 9,
в. 56, необхідно з'явитися 29.07.2013 р. о 12.30 до Дарниць о о районно о с д
м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 114), для часті в с довом засіданні по
цивільній справі за позовом Чернишова С.В. до Сма іної М.С. про стя нення
забор ованості за до овором найм (оренди) житла.

У разі неяв и відповідача до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявними
справі матеріалами йо о відс тність в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.

С ддя Є.І.Вов

Дарниць ий районний с д м. Києва повідомляє, що сл хання справи за позовом
Хр лен о Поліни Ві торівни до Ш мі Віталія Антоновича про відш од вання ш оди, заподіяної
дорожньо-транспортною при одою відб деться 01.08.2013 ро о 9.00 в приміщенні
Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Кошиця 5-а, аб. 223.

С ддя С.М. С хомлінов

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

Л Е Д І Х Р Е Щ А Т И К

У И І Д О О

К Н О С Т Р А Д А М У С

І В А С І Н О М А Д И

В И М І Р К І Т Г І Н

Х О Р О В О Д Б А Л У

І І М А М Д И В С

Д О С А Д А О Ч К О

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Шахи. Володимир Оніщук переміг на шаховому
фестивалі у Владивостоку
Перший з трьох т рнірів Дале осхідно о шахово о фестивалю “Тихо-

о еансь ий меридіан” Владивосто (Росія) завершився в неділю
ввечері перемо ою молодо о раїнсь о о шахіста Володимира Оніщ -
а. Він здоб в перемо на етапі К б а Росії з швид их шахів “Рапід
Гран-прі Росії-2013”, не зазнавши жодної пораз и і тричі зі равши вні-
чию. На йо о рах н 9,5 оч а з 11 можливих. Др е місце серед чоло-
ві ів посів Сер ій Вол ов з Сарансь а, відставши від переможця на од-
не оч о. Зам н в трій лідерів Дмитро Бочаров з Новосибірсь а. У
Дале осхідном шаховом фестивалі, я ий проходив Владивосто з
18 липня, брали часть майже 70 шахістів із Сахалін , Камчат и, Хаба-
ровсь о о і Приморсь о о раїв, Б рятії, Ам рсь ої області, Єврейсь ої
автономної області, а та ож з Іспанії, Греції та У раїни

Дзюдо. Віталій Дудчик — срібний призер 
московського турніру “Великого шолома”
У Мос ві (Росія) завершився т рнір “Вели о о шолома” з дзюдо. У -

раїн представляли 12 спортсменів — вісім чолові ів і чотири жін и. На
п’єдестал пошани піднявся тіль и один раїнець — Віталій Д дчи ,
я ий став срібним призером ва овій ате орії до 81 , про равши
фіналі німцеві Свен Мареш. За ро від п’єдестал з пинився Гевор
Гевондян (до 60 ) і посів п’яте місце, про равши с тич за бронз
азербайджанцеві Іль ар М ш іев . У жіночом т рнірі ращою серед
раїно б ла Ві торія Т р с (до 70 ), я а зайняла сьоме місце

Синхронне плавання. Лоліта Ананасова і Анна 
Волошина — четверті серед дуетів на ЧС з вод%
них видів спорту
У Барселоні (Іспанія) завершився др ий день Чемпіонат світ з

водних видів спорт . Синхроніст и розі рали омпле т на ород тех-
нічній про рамі д етів. Чемпіон ами світ стали росіян и Світлана Ко-
леснічен о та Світлана Ромашина із с мою 97,300 бала. Срібні медалі
завоювали итаян и Цзян Тінтін і Цзян Венвен (94,900), бронз ви ра-
ли іспан и Вона Карбонелл Баллестеро і Мар аліда Креспі Дж мі
(93,800). У раїн и Лоліта Ананасова і Анна Волошина задовольнилися
четвертим місцем, не дотя н вши до бронзи 1,4 бала

Тріатлон. Юлія Єлістратова — переможниця 
етапу Кубка Європи
Найсильніша вітчизняна тріатлет а блис че провела останній вид

про рами — бі , по азавши ращий час. Це забезпечило Юлії Єлістра-
товій за альн перемо — 1:02.40. Др ою стала Мал ожата Отворов-
с а з Польщі (1:02.57), третьою — Івана К ряц ова зі Словаччини
(1:03.07). Ще дві раїн и, Ро солана Іщ та Анна Абд лова, розташ -
валися в підс м овом прото олі на 21-м (1:07.15) і 22-м (1:07.52)
місцях відповідно. У зма аннях чолові ів першим б в норвежець Кріс-
тіан Бл мменфельт (0:55.36). Др е місце зайняв швейцарець Патрі
Рінер (0:55.47), третє — італієць Андреа Се ьєро (0:55.50). Кращий з
раїнців, Антон Вітолін, фініш вав восьмим (0:56.11). Дмитро Маляр

по азав 22-й рез льтат (0:57.55)

Температура +15°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 65 %

Температура +16°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 59 %

Температура +13°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 89 %

Прогноз погоди на 23 липня 2013 року

ОВНИ, майб тнє манитиме солод им алачем, щось потойбічне
під аз є, що ви ще не все зробили для йо о поліпшення, і це чис-
та правда. Тя а до про рес , оновлення життя зараз настіль и
сильна, що ваш творчий потенціал пра тично невичерпний. Навіть
я що тимчасово зан рені в інші т рботи, ваш роз м продовж є на-
пр жено працювати, видаючи нові або дос оналюючи старі ідеї.
ТЕЛЬЦІ, вашій цілеспрямованості можна позаздрити, але лише то-

м випад , я що її ве тор направлений в потрібн сторон . Позб вай-
теся стереотипно о мислення с різь, де це можливо, насамперед по-
б ті, на сл жбі, в особистом житті. У професійній сфері, я що мрієте
про ар’єрне зростання, слід ро вати в но з на овим про ресом.
БЛИЗНЯТ вабитиме езотери а, астроло ія, ці авитиме все незвич-

не, ори інальне, здатне с ин ти по ров таємничості, розширити сталі
явлення про Всесвіт, сприяючи д ховном дос оналенню. Тя а до
др жньо о спіл вання, пош справжніх однод мців посилиться; про-
являйте ініціатив , знайомтеся з особами висо ої д ховної льт ри.
РАКИ, не прист пайте до нових справ, проводити я і-неб дь

серйозні зміни бізнесі, домашньом ладі, звич ах, др жніх вза-
єминах не слід. Ви здатні діяти під впливом ілюзорної певненості,
ч жі потреби мож ть стати важливішими від власних, проте з одом
роз аєтеся своєм альтр їстичном пориві.
ЛЕВИ, ви яс рава, самодостатня особистість, втім, один в полі

не воїн, вам потрібна ідна а диторія симпати ів та прихильни ів,
де не слід вихвалятися своєю незалежністю, проявляйте та тов-
ність, др желюбність. Я що останнім часом с ин ли баласт від-
працьованих взаємин, мерщій заповнюйте створений ва м.
ДІВИ, онтролюйте бла одійні пориви і не давайте зайвих обіця-

но . Ваші д м и, плани, рішення розмиті, неоднозначні. Попри щи-
ре бажання допомо ти іншим людям, проявити манізм і без о-
рисливість, ризи єте не дотримати дано о слова.
ТЕРЕЗИ, час від ласти р тинні лопоти й розвіятися! Влашт й-

те свято ледарства, ос іль и від тр дово о натхнення нія ої орис-
ті. Кохайтеся, розважайтеся, відпочивайте на свій сма , забавляй-
теся з дітьми, др зями, від то о оефіцієнт вашо о д шевно о бла-
опол ччя тіль и зросте. Цілюща сила нав олишньо о простор не-
се ч додійний ефе т!
СКОРПІОНИ, прибор айте б нтарсь ий д х і не пере роюйте на

новий лад домашні традиції, звич и, не затівайте в оселі апіталь-
но о ремонт та прибирання. Займайтеся технічною стороною
справ, пле айте в д ші лас авість, доброзичливість — тоді всі, хто
опинився поряд, платитим ть взаємністю. Втім, я що дозволяє сі-
мейний бюджет, можете придбати я есь с часне еле трооблад-
нання для поле шення домашньої праці.
СТРІЛЬЦІ переб ватим ть ч довом настрої, випромінюючи в

нав олишній простір радісні флюїди та приваблюючи споріднені д -
ші. Б ти в парі з вами — це свято! Несподіване знайомство може
подар вати незрівнянн насолод , залишивши пам’яті нез лади-
мий слід. Одна для пош і передачі важливих ділових відомостей
день несприятливий, ризи єте стати жертвою дезінформації, або
потрібні люди відповідальн мить зни н ть з оризонт , залишив-
ши вас подиві та роз бленості. Не давайте обіцяно , від ладіть
підписання до ментів, подач заяв в адміністративні інстанції.
КОЗОРОГИ, заробляйте власними з силлями та чесним спосо-

бом і не смійте встрявати рошові авантюри: приб то , отрима-
ний неза онним шляхом, надалі стане причиною непороз мінь, с -
тичо з подат івцями. Важливими по п ами ліпше не захоплюва-
тися, а обмежитися на альними дрібними витратами. І не б дьте
роззявою людном місці, є ризи стати жертвою злодіїв.
ВОДОЛІЇ витатим ть на рилах рожевих мрій, солод их тріпот-

ливих спо адів, ер ючись під впливом носталь ії ідеалами, з я и-
ми вже час розл читися. Утримайтеся від з’ясов вань стос н ів з
діловими, шлюбними партнерами; шанси, що діало приведе до
онстр тивно о рез льтат та взаємно о пороз міння, мізерні.
Ліпше ол бтеся, нехай ваші серця б’ються в нісон, наповнюючи
атмосфер щастям та бла одаттю! Від то о б де добре всім!
РИБИ, облиште лобальні починання, день армічний, не бійте-

ся самоти, вона імпон є вашом д шевном стан . Можна захова-
тися в “м шлю” на робочом місці чи за онспір ватися сімейних
стінах та зайнятися домашнім бла о строєм. А ось ви ли ати на
відверт розмов партнера чи с противни а — немає сенс . С о-
ріше всьо о, вони знаходяться на роздоріжжі, ло ічності бра є,
тож навряд чи доче аєтеся від них однозначної поведін и, аде -
ватно о форм лювання д мо та намірів

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 3  Л И П Н Я

ранок день вечір

"Динамо" здолало 
"Говерлу"
Перемогу столичному клубу забезпечив дубль Дьємерсі Мбокані
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У др ом т рі чемпіонат
У раїни з ф тбол столич-
не “Динамо” здоб ло пер-
ш перемо сезоні. У
виїзном матчі проти ж о-
родсь ої “Говерли” ияни
спромо лися здоб ти важ-
ливих 3 оч и. Рах но з -
стрічі — 2:1. Ці аво, що
обидва оли забив новачо
“біло-синіх” Дьємерсі
Мбо ані. А ось інший иїв-
сь ий л б “Арсенал” за-
лишається з “н лем”
рафі набраних очо . Цьо-
о раз “ аноніри” пост -
пилися хар івсь ом “Ме-
таліст ” 1:2.

Футболісти київського “Динамо”

у рамках другого туру чемпіонату

України вирушили в гості до “Говер�

ли”. Сезон обидві команди почали з

втрат. Ужгородці продемонстрували

приємну гру у Донецьку, але посту�

пилися “Шахтарю” з рахунком 0:2.

Динамівці вдома приймали “Во�

линь” і примудрилися у самому де�

бюті зустрічі пропустити гол перши�

ми, але змогли забити м’яч у відпо�

відь ще до перерви. Матч завершив�

ся за рахунку 1:1. Ужгородці востан�

нє зустрічалися з киянами у листо�

паді минулого року, і тоді з рахун�

ком 4:2 перемогу здобули футболіс�

ти “Динамо”.

Цього разу останні не стали спо�

кушати долю, як у попередньому

матчі, і відразу ж побігли на ворота

суперника. Перший дійсно небез�

печний момент у матчі змогли ство�

рити кияни. Сталося це після розі�

грашу стандарту на 14�й хвилині.

Андрій Ярмоленко закинув м’яч на

кут воротарського майданчика, і

якихось сантиметрів не вистачило

Денису Гармашу, щоб відкрити раху�

нок. Ужгородці відповіли ближче до

середини першого тайму, але м’яч

після удару Володимира Лисенка

прийняла на себе стійка воріт “Ди�

намо”. Гра була досить напружена,

складні моменти створювали футбо�

лісти, при цьому жарко було як по�

близу одних, так і біля інших воріт.

Кінцівка першого тайму цілком і

повністю залишилася за динамівця�

ми. На 40�й хвилині Денис Гармаш

поборовся до кінця і виклав м’яч

точно на Дьємерсі Мбокані, який

розташовувався у кількох метрах від

воріт “Говерли”. Удар — і на табло

з’явилися цифри 1:0. Другий м’яч у

ворота “Говерли” влетів у наступній

атаці “Динамо”. Знову Мбокані

опинився на вістрі атаки, вискочив

один на один із голкіпером і не схи�

бив — 2:0. До кінця першої полови�

ни гри рахунок не змінився.

У самому дебюті другого тайму

господарі поля втратили можли�

вість вразити ворота суперника. Во�

лодимир Лисенко наважився на

удар з правого кута штрафного май�

данчика, Максим Коваль не зміг за�

фіксувати м’яч, а першим на підбо�

рі виявився нападник “Говерли”

Трішовіч. Цього разу голкіпер “Ди�

намо” виправився і зумів ліквідува�

ти загрозу. Після цього епізоду у

матчі настало затишшя. Гра відсуну�

лася від воріт, стало помітно більше

боротьби і пауз. Зовсім протилежні

тайми видали команди. У першій

половині поєдинку воротарі не

встигали відпочивати, а ось після

перерви стражі воріт стояли бук�

вально без роботи. За 5 хвилин до

кінця основного часу матчу трибуни

пожвавилися. Арбітр призначив пе�

нальті у бік воріт “Динамо”. Віталій

Балашов без зусиль переграв голкі�

пера киян. Втім, до кінця матчу ра�

хунок більше не змінювався. Фі�

нальний свисток головного арбітра

зустрічі зафіксував перемогу “Дина�

мо” з рахунком 2:1.

Натомість інший столичний клуб

“Арсенал” залишається з “нулем” у

графі набраних очок. На своєму по�

лі “каноніри” поступилися харків�

ському “Металісту” — 1:2
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Цей день в історії 23 липня

1888 – Києві від рили пам’ят-
ни Бо дан Хмельниць ом
1888 – шотландець Джон

Данлоп отримав патент № 10
607 на пріоритет застос ванні
"пневматично о обр ча" для
транспортних засобів – пневма-
тичні шини
1901 – німець ий мі робіоло

і лі ар Роберт Кох "звин ватив"
щ рів поширенні б бонної ч -
ми
1965 – на е рани вийшла і-

ностріч а Леоніда Гайдая "Опе-
рація "И" та інші при оди Ш ри-
а"
1966 – зап щено перш чер-
Кременч ць о о нафтопере-

робно о завод
1975 – радянсь им риболо-

вець им ораблям заборонено
заходити в морсь і порти Кана-
ди
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Київсь і динамівці свят ють перш перемо сезоні
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