
Для комфорту пасажирів
Запровадження системи "Єдиний електронний квиток" дозволить 
оптимізувати графік і маршрут руху транспорту

Місто готується до відзначення
1025�річчя Хрещення Русі
Ремонтні роботи на Володимирській гірці та біля Колони 
Магдебурзького права виходять на фінішну пряму

Основні заходи з комплексного благо�

устрою на цих об’єктах уже виконані, за�

лишилося лише висадити клумби, част�

ково озеленити схили, прокласти дерн,

встановити підсвічування тощо. Загалом

робота кипить, адже до свята залиши�

лось кілька днів.

Володимирську гірку зараз не впізна�

ти. Окрім оновленого пам’ятника Воло�

димиру, який, до речі, тепер по�новому

підсвічуватиметься, тут відновлений

паркан й перекладені цегляні доріжки.

Повсюди встановили нові лави, освіт�

лювальні стовпи і ліхтарі та спеціальні

паркові урни. Ще трохи — й місцина

перетвориться на чарівну оазу в центрі

міста, яка дивуватиме не лише киян, а й

гостей столиці своєю красою. За слова�

ми генерального директора КО “Київ�

зеленбуд” Михайла Царенка, уже скоро

на схилах витиметься декоративний

плющ, з’являться гірлянди з квітів та в

чашах будуть висаджені хризантеми.

Відновили робітники й Колону Маг�

дебурзького права — реставрація уже за�

вершена, залишилось тільки встановити

підсвічування й ампельні квіти. Відте�

пер Колона помітна здалеку разом зі

сходами, які ведуть до Володимирської

гірки, завдяки своєму сніжно�білому

кольору.

Також у центральній частині Колони

з’явились скляні двері, а всередині вста�

новлена чаша з фонтанчиком у вигляді

хреста, де можна буде попити води.

Починає оживати й набережна — за�

вершують викладати плитку й висаджу�

ють квіти. Ще однією окрасою цієї міс�

цини стане перехід від Колони Магде�

бурзького права до набережної Дніпра,

де на стінах студенти�архітектори зобра�

зили панораму старого Києва.

Проводяться й роботи з декоративного

оздоблення підпірної стінки Набережно�

го шосе. Арки, якими закінчується під�

земний перехід, оздоблюють тематични�

ми барельєфами.

До слова, у майбутньому Володимир�

ський узвіз та пам’ятник Магдебурзько�

му праву з’єднає пішохідний міст. До�

поки ж його немає, тому для безпеки

людей місто планує встановити на цій

ділянці дороги світлофор.

Заступник голови КМДА Михайло

Кучук зауважив, що за день�два тут за�

вершаться усі роботи, й до 25 липня ці

об’єкти уже будуть відкриті для відві�

дувачів. “Головне, що реконструкція ви�

конана на совість, й такий вигляд ці два

об’єкти збережуть протягом десяти�

літь”,— каже Михайло Кучук.

Оглянувши об’єкти й оцінивши об’єм

виконаних робіт, голова КМДА Олек�

сандр Попов залишився задоволений

побаченим й запросив усіх киян на свят�

кування 1025�річчя Хрещення Київської

Русі, власне, до якого й поспішають за�

вершити відновлення Колони Магде�

бурзького права. “Саме тут 28 липня від�

будуться тематичні культурні заходи,

концерт та світломузичне шоу, присвя�

чене ювілею Хрещення”,— сказав Олек�

сандр Попов та підкреслив, що відзна�

чення такої дати має пройти на високо�

му рівні, адже місто чекає на велику

кількість гостей як з усієї країни, так і 

з�за кордону.

До слова, 26–28 липня Київ стане епі�

центром святкування 1025�річчя Хре�

щення Київської Русі

У центральній частині Колони Ма деб рзь о о права з`явились с ляні двері, а всередині встановлена чаша з фонтанчи ом ви ляді хреста, де можна б де попити води
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При Деснянській РДА створять Раду
старійшин
З метою нала одження ефе тивної онс льтатив-

но-дорадчої співпраці з об’єднаннями ромадян,
фахової е спертизи про рам і прое тів соціально-
е ономічно о розвит Деснянсь о о район оло-
вою Деснянсь ої РДА Станіславом Про опен ом б -
ло ініційовано створення при олові райдержадмі-
ністрації Ради старійшин.
Для об оворення подальшої ор анізації роботи

Ради старійшин та врах вання пропозицій щодо її
форм вання Деснянсь ій РДА пройшла з стріч
Станіслава Про опен а з першим оловою Деснян-
сь о о район , деп татом Верховної Ради У раїни
трьох с ли ань Анатолієм Мо ро совим, ре тором
Київсь о о національно о тор овельно-е ономічно-
о ніверситет Анатолієм Мазара і, дире тором
ТОВ “Новий др ” Володимиром Климен ом, насто-
ятелем Свято-Троїць о о собор , бла очинним Дес-
нянсь о о бла очиння протоієреєм Димитрієм Гри-
ора ом.
Станіслав Про опен о запропон вав прис тнім
війти до с лад Ради старійшин при олові Деснян-
сь ої РДА. Під час з стрічі б ли та ож роз лян ті ос-
новні завдання та ф н ції Ради старійшин, пропози-
ції щодо форм вання її с лад , питання план вання
та ор анізації подальшої роботи.
Та , Рада старійшин при олові Деснянсь ої РДА

б де онс льтативно-дорадчим ор аном, я ий ство-
рюється з метою запровадження нових форм часті
ромади в правлінні та вирішенні страте ічно важ-
ливих питань соціально-е ономічно о розвит , ви-
ористання досвід та можливостей найшановані-
ших деснянців задля без пинно о розвит та доб-
роб т ромади Деснянсь о о район

Олександр Попов відвідав виставку
квітів на Співочому полі
У Печерсь ом ландшафтном пар триває ні-
альна вистав а вітів, при рочена до 1025-річчя
Хрещення Київсь ої Р сі. 23 липня її відвідав олова
КМДА Оле сандр Попов. Очільни столичної держ-
адміністрації ознайомився із е спозицією та поспіл-
вався з иянами.
“Іноді здається, що “Київзеленб ді” працюють

справжні чарівни и. Ця ні альна вистав а поєдн є
собі либо ий д ховний зміст і фантастичн рас
вітів. З ожною новою вистав ою наші спеціалісти
вражають своєю майстерністю та реативністю. Пе-
ре онаний, иянам до вподоби та а традиція, тим
паче, що вона вже стала своєрідною візитів ою на-
шо о міста”,— поділився враженнями Оле сандр
Попов

У Шевченківському реконструюють
тепломагістраль
На в лиці Ванди Василевсь ої Шевчен івсь о о

район столиці ре онстр юють теплома істраль № 6
СТ-1 на ділянці від ТК 613/10-А-12 до ТК-620А/10-1.
Підписано відповідне розпорядження КМДА, я им
ПАТ “Київенер о” дор чено, з ідно із розробленою
та затвердженою в становленом поряд прое т-
но- ошторисною до ментацією, здійснити за влас-
ний ошт ре онстр цію теплома істралі з част о-
вим розриттям проїзної частини в лиць Ванди Васи-
левсь ої та Довнар-Запольсь о о з обмеженням р -
х транспорт .
З ідно з розпорядженням, ПАТ “Київенер о” дор -

чено по одити з УДАІ ГУ МВС У раїни в м. Києві схе-
м ор анізації дорожньо о р х на період ви онання
робіт, ор аніз вати безпе дорожньо о р х та без-
печний прохід пішоходів і проїзд транспортних засо-
бів спеціально о призначення шляхом встановлення
відповідних дорожніх зна ів, о ородження місць ро-
боти, освітлення, си нальних ліхтарів місцях ви о-
нання робіт.
Департамент транспортної інфрастр т ри дор -

чено внести зміни шляхи слід вання маршр тів на-
земно о пасажирсь о о транспорт за ально о о-
рист вання, я і проходять в лицею Волось ою, та
на перехресті в лиць Старо иївсь ої та Довнар-За-
польсь о о.
Після завершення ре онстр ції теплової ма іс-

тралі б де забезпечено під лючення всіх спожива-
чів, теплопостачання я их здійснювала теплова ма-
істраль, що підля ала ре онстр ції

Аеропорт “Бориспіль” має намір
відновити роботу термінала 
бізнес%авіації
Міжнародний аеропорт “Бориспіль” (Київсь а об-

ласть) має намір відновити робот термінала, спря-
мовано о на обсл ов вання рейсів бізнес-авіації.
Про це с азано в повідомленні аеропорт .
Зараз аеропорт веде пере овори з міжнародною
омпанією Jetex Flight Support — провідним провай-
дером посл ділової авіації.
Новий термінал б де створений на базі існ ючо о

термінала З, що не д же давно ви ористов вався
для прийом VIP-пасажирів ре лярних рейсів.
Я повідомлялося, аеропорт “Бориспіль” перевів

обсл ов вання VIP- лієнтів з термінала C VIP-се -
тор термінала D з 1 серпня 2012 ро

Окрім цього, як свідчать фахівці, досвід впроваджен�

ня електронного квитка в інших країнах, а також деяких

містах України показує, що розмір отриманої виручки

зростає у середньому на 15–27 %.

Кияни ж отримають сучасну та зрозумілу систему

оплати проїзду. Так, мешканці столиці зможуть або ско�

ристатися безконтактною карткою, роль якої виконува�

тиме “Картка киянина”, або оплатити разовий проїзд.

“Картка киянина” є не лише найзручнішим способом

при оплаті за проїзд, вона також дозволить точно підра�

хувати кількість пільгових проїздів та суму необхідних

на це дотацій.

Що стосується одноразового квитка, то завдяки

новій електронній системі можна буде придбати кви�

ток, який дозволить, наприклад, користуватися будь�

яким видом транспорту протягом доби, вихідних

днів. Або ж він буде розрахований на певну дистан�

цію.

Передбачається, що впровадження єдиної системи

оплати проїзду здійснюватиметься у кілька етапів.

Після підписання інвестиційного договору будуть

впроваджені квитки зі штрих�кодом замість жетонів у

метрополітені та адаптовано для цього турнікети. На�

ступним етапом стане встановлення термокомпосте�

рів у наземному транспорті, й останнім кроком стане

впровадження єдиного квитка. Орієнтовно перехід до

електронного квитка триватиме 9 місяців
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Нещодавно Київсь ій місь ій державній адміністрації відб лася презентація системи
“Єдиний еле тронний вито ”. Впровадження та ої системи в м ніципальном транс-
порті допоможе отримати точн інформацію про пасажиропото и місті. Це, свою
чер , дозволить оптиміз вати рафі і маршр т р х транспортних засобів, а та ож
сприятиме впровадженню н ч ої тарифної політи и.

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Уже цими вихідними столицю охопить д х священно о право-
слав’я — до Києва на свят вання 1025-річчя Хрещення Р сі
з’їд ться тисячі паломни ів. Тож місто а тивно от ється до з -
стрічі, зо рема заверш ються останні роботи з ре онстр ції на
Володимирсь ій ірці та Колони Ма деб рзь о о права. Хід ви-
онання робіт чора проінспе т вав олова КМДА Оле сандр
Попов.
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Кияни визначать найцікавіший проект 
пам’ятного знаку на честь 1025�річчя 
Хрещення Русі
Департамент містоб д вання та архіте т ри о олош є ромадсь е
олос вання за найці авіше рішення пам’ятно о зна на честь 1025-
річчя Хрещення Київсь ої Р сі. Автор роботи, за я б де віддано най-
більш іль ість олосів, отримає почесн рамот прое т -переможця
“ ромадсь их симпатій”. Голос вання розпочнеться 23- о і триватиме
до 27- о липня 2013 ро . Про олос вати за прое т, я ий сподобався
найбільше, можна б де на веб-сайті Департамент містоб д вання та
архіте т ри http://kga.gov.ua або на офіційній сторінці Фейсб ці
https://www.facebook.com/dmakmda/events. Презентація рез льтатів
олос вання та вистав а прое тів пам’ятно о зна на честь 1025-річчя
Хрещення Київсь ої Р сі відб д ться 28- о липня під час церемонії від-
риття Колони Ма деб рзь о о права. Почато дійства заплановано на
21.00. Під час рочистостей та ож відб деться чин освячення Колони
Ма деб рзь о о права, після я о о розпочнеться онцерт та ні альне
світлом зичне шо на Дніпрі

Заводську базу відпочинку було продано 
за безцінь
Про рат ра Києва розпочала дос дове розслід вання за фа тами не-

за онно о відч ження посадовими особами ПАТ “Київсь ий завод реле та
автомати и” нер хомо о майна підприємства, том числі оздоровчої ба-
зи відпочин під Києвом. Внаслідо неза онних дій посадовців державі
завдано збит ів на за альн с м понад 45 млн ривень. Про це “Хреща-
ти ” повідомили прес-сл жбі столичної про рат ри. Та , про рор-
сь ою перевір ою встановлено, що продовж 2002-2010 ро ів олишні
ерівни и в азано о підприємства в пор шення вимо За он У раїни
“Про державн про рам приватизації” здійснили неза онне відч ження
низ и об’є тів, що належали підприємств на правах власності. Серед
об’є тів, я і б ли неза онно продані омерційним стр т рам, приміщен-
ня орп сів завод та б дівлі омпресорної та насосної станцій, я і розта-
шовані на б льварі Лепсе. За інформацією Державної фінансової інспе -
ції, зазначене майно б ло реалізовано за ціною майже тричі меншою, ніж
рин ова. Крім то о, посадовці завод майже за безцінь передали при-
ватні р и оздоровч баз відпочин “Волна”, що в рочищі “Млиново”
Бориспільсь ом районі Київсь ої області. Та , три шестиповерхові б дів-
лі бази відпочин за альною площею понад 1 000 в. м новий власни
отримав сьо о лише за 80 тис. рн. За альні ж збит и, завдані злочин-
ними діями е с-посадовців, ся ають 45 млн рн. У римінальном прова-
дженні триває дос дове слідство

Цифра дня

4 102 200 000 
доларів США, на таку суму було експортовано товарів у столиці в січ�
ні—квітні 2013 року. У порівнянні з січнем–квітнем 2012 року обсяги
експорту збільшились на 13,0 % 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Солом’янці реалізують проект 
“Картка киянина”
Про рама “Карт а иянина”, я а реаліз ється за ініціативи олови КМДА

Оле сандра Попова, вібрала в себе нові стандарти соціально о захист ,
ви ладені соціальних ініціативах Президента У раїни Ві тора Ян овича.
Апте и КП “Фармація” Солом’янсь ом районі, я і задіяні про рамі
“Карт а иянина”: апте а № 12, пр-т Відрадний, 61, апте а № 17, в л.
Уриць о о, 27/5, апте а № 36, пр-т Перемо и, 45, апте а № 73, в л.
О. Пиро овсь о о, 4, апте а № 110, в л. Гарматна, 16/85. З ідно з рішен-
ням ХІ сесії Київради від 22 травня 2013 ро , б ла затверджена пропо-
зиція КП “Фармація” створити на базі аптечної мережі КП “Фармація” 10
апте ( ожном районі міста по одній) для обсл ов вання трим вачів
“Карт и иянина” за спеціальними цінами, я і на 10-40 % нижче роздріб-
ної ціни мережі апте КП “Фармація” на всі лі арсь і засоби ( том чис-
лі ті, я і відп с аються за рецептом лі аря). У Солом’янсь ом районі 1
червня 2013 ро почала працювати за цією про рамою соціальна апте а
№ 128 по в л. Героїв Севастополя, 44/10

У столиці на хабарі впіймали посадовця 
податкової інспекції
Співробітни и Головно о правління СБУ м. Києві та Київсь ій облас-

ті ви рили протиправн діяльність оловно о державно о подат ово о
ревізора-інспе тора правління подат ово о онтролю ДПІ Дніпров-
сь ом районі Києва. Я повідомили “Хрещати ” прес-се торі ГУ СБУ
м. Києві та Київсь ій області, посадовець, зловживаючи сл жбовим

становищем, вима ала від представни а приватно о підприємства сто-
лиці 4 тисячі ривень за прис орення процес припинення фінансово-
осподарсь ої діяльності ПП. Cпівробітни и СБУ затримали зловмисни-
цю “на арячом ” під час одержання рошей. За матеріалами СБУ, спів-
робітниці подат ової інспе ції повідомлено про підозр вчиненні злочи-
н , передбачено о ч. 2 ст. 368 (отримання неправомірної вина ороди)
Кримінально о оде с У раїни. Слідство триває

Кияни поспілкувалися по телефону із головою
Святошинської РДА Юрієм Бондарем
У вівторо остем Конта тно о центр міста Києва б в олова Свято-

шинсь ої РДА Юрій Бондар, я ий поспіл вався з меш анцями міста.
Спіл вання відб лося рам ах спецпрое т “На прямом зв’яз із иїв-
сь ою місь ою владою”. Завдя и прое т , створеном Конта тним цен-
тром за підтрим и Київсь ої місь ої державної адміністрації, ожен, хто
бажає, зможе отримати відповіді з перших в ст. За важимо, що дзвін и
від иян та остей міста прийматим ться за номером “15-51” день спіл-
вання з 12.00 до 13.00. Онлайн-трансляція відб вається на офіційном

сайті Конта тно о центр міста Києва

Рятувальники ліквідували пожежу в кіоску
До 18-ї Державної пожежно-рят вальної частини надійшло повідомлен-

ня про те, що на в лиці Гната Юри, 5 біля 9-поверхово о житлово о б -
дин металевом іос “Сантехні а” вини ла пожежа. Про це “Хреща-
ти ” повідомили прес-сл жбі Головно о правління Державної сл жби
У раїни з надзвичайних сит ацій місті Києві. Після приб ття на місце
надзвичайної події рят вальни ів з’яс валося, що потрібно с ористатися
бензорізом, аби потрапити в середин іос й мати змо лі від вати
осередо во нища. Во онь б ло знеш оджено стволом “Б” від автоцис-
терни й встановленням азодимозахисної лан и. Що стало причиною по-
жежі, по и що невідомо. Внаслідо за оряння пош оджено вн трішню об-
бив , за опчено стіни та стелю іос . За иблих та постраждалих не-
має

Станція "Теремки" готова 
на 70 %
Фінансування будівництва буде стабілізоване вже цього тижня, 
тож здати в експлуатацію об’єкт планують восени
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Б дівництво станції “Те-
рем и” вийшло на фінішн
прям . Наразі там трива-
ють завершальні оздоблю-
вальні роботи. Вчора хід
б дівництва транспортно о
об’є та перевірив віце-
прем’єр-міністр Оле сандр
Віл л та олова КМДА
Оле сандр Попов. Поса-
довці запевнили: питання
стабільно о фінанс вання
б д ть вирішені до інця
цьо о тижня, тож вже за
де іль а місяців станція
розпочне обсл ов вати
пасажирів.

На станції “Теремки”, яка стане

52�ю у мережі столичного метропо�

літену та завершить Куренівсько�

Червоноармійську лінію, роботи

тривають повним ходом. Як розпо�

вів “Хрещатику” гендиректор ПАТ

“Київметробуд” Володимир Пет�

ренко, працівники вже завершили

проходку тунелів та зараз проводять

колійні та оздоблювальні заходи,

працюють над виходами зі станцій.

Загалом роботи виконані на 70 %.

Метробудівці запевняють: при ста�

лому фінансуванні станцію здадуть в

експлуатацію у найкоротші строки.

Віце�прем’єр�міністр України

Олександр Вілкул під час робочої

виїзної наради на транспортний

об’єкт запевнив: ситуація з виділен�

ням коштів на будівництво стабілі�

зується вже цього тижня. “Питання

по фінансуванню вирішені та будуть

закриті до кінця цього тижня. Най�

головніше — здати у користування

киянам якісну станцію, яка буде

комфортна для людей, тому гнатися

за якимись певними строками ніхто

не буде”,— заявив пан Вілкул.

Він також додав, що станцію об�

лаштують і для людей з обмеженими

фізичними можливостями. Зокрема

буде встановлено 4 спеціальні ліфти

та звукові інформатори напрямків

руху. На платформі станції з’являть�

ся рельєфні обмежувачі, а на першу

та останню сходинки спуску в метро

нанесуть контрастну фарбу. Цікаво,

що для будівництва та оздоблюваль�

них робіт максимально використо�

вували продукцію вітчизняних під�

приємств. За попередніми підрахун�

ками, щодоби станцією “Теремки”

будуть користуватися близько 50�ти

тисяч осіб.

Знаково, що найсучасніші техно�

логії використовувалися і при будів�

ництві станції. Зокрема застосуван�

ня новітніх прохідницьких ком�

плексів у складних геологічних умо�

вах дозволили провести роботи під

землею без перекладання магіс�

тральних інженерних мереж та ко�

мунікацій на поверхні, та, що не

менш важливо, зберегти зелені на�

садження. При цьому при роботі не

перекривався рух по проспекту Ака�

деміка Глушкова.

Як зазначив голова КМДА Олек�

сандр Попов, до питання строків

введення в експлуатацію станції “Те�

ремки” повернуться на початку

серпня.

“Ми з урядом відпрацювали усі

варіанти фінансування об’єкта.

Цього тижня буде виділено 83 міль�

йони гривень. Безумовно, є низка

проблемних питань. Зокрема нам

потрібне рішення Київради, аби за�

безпечити фінансування будівниц�

тва у повному обсязі. Сподіваюся,

що сесія врешті�решт відбудеться, і

це питання буде вирішене. У серпні

ми підіб’ємо підсумки, тоді й можна

буде назвати дату введення станції в

експлуатацію. У будь�якому разі

ми — на фінішній прямій”,— наго�

лосив Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації до�

дав, що після завершення робіт на

цій ділянці метробудівці розпочнуть

роботи з будівництва четвертої гілки

метро на Троєщину на правому бере�

зі Дніпра.

У планах міста — розвивати мет�

рополітен і в інших напрямках. Се�

ред перспективних — будівництво

відгалуження від станції “Іподром” у

напрямку вулиці Крейсера "Аврора".

За словами Олександра Попова,

спорудити планують дві станції, а са�

ма гілка пройде вздовж Кільцевої до�

роги. Перша станція матиме вихід до

нового сучасного автовокзалу, який

введуть в експлуатацію напередодні

Дня Незалежності. Окрім того, вже

за декілька років тут з’явиться новий

житловий мікрорайон, де прожива�

тимуть 50 тисяч осіб. Друга станція

запланованого відгалуження з’я�

виться поблизу оптового плодово�о�

вочевого ринку “Столичний”

"Радикал" звільнили 
від хлорвмісних відходів
Вчора з території заводу було вивезено 45 тонн шкідливих речовин
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Важливим завданням для
столичної влади є по ра-
щення е оло ічно о лімат
міста та збереження здо-
ров’я йо о меш анців. Тож
чора з території завод
“Ради ал” б ло вивезено
45 тонн ш ідливих хлор-
вмісних відходів. А вже най-
ближчим часом план ють
очистити територію об’є т
і від рт тьвмісних речовин.

Тепер територія заводу “Радикал”

повністю вільна від хлорвмісних від�

ходів. Про це заявила директор Де�

партаменту промисловості та розвит�

ку підприємництва Людмила Дени�

сюк. Посадовець запевнила, що усі

відходи будуть вивезені за межі Укра�

їни, адже держава не має технічних

можливостей для переробки цієї ре�

човини. “Ми продовжуємо кампанію

з екологічної санації території та об’є�

ктів ВАТ “Радикал”. Питання захоро�

нення цих відходів на території якоїсь

області у межах держави навіть не

стояло. Адже основним завданням

для КМДА було і буде гарантування

безпеки і здоров’я наших грома�

дян”,— зазначила Людмила Денисюк.

Весь процес вивезення 45 тонн

шкідливих речовин контролювала

комісія з приймання робіт з еколо�

гічної санації території та об’єктів

ВАТ “Радикал”.

Нагадаємо, що з моменту закриття

виробництва на заводі у 1996 році

проводилися певні роботи зі знешко�

дження ртутьвмісних відходів на те�

риторії колишнього виробництва.

Також за попередні роки було виве�

зено 50 тонн хлорвмісних речовин з

території заводу. Проте проблема

утилізації небезпечних хімічних ре�

човин залишилася відкритою. “Зараз

ми нарешті закрили питання хлор�

вмісних речовин і вивезли 45 тонн,

що ще залишалися тут”,— додала па�

ні Денисюк.

За її словами, роботи з вивезення

хлорвмісних речовин виконує компа�

нія “С. І. Групп Консорт Лтд”, яка має

великий досвід у сфері знешкодження

небезпечних відходів. Їх спеціалісти

попередньо герметично упакували

відходи у спеціальні бочки, котрі за�

вантажили у спеціальний автомобіль

та вивезли з території заводу.

Також директор Департаменту на�

голосила, що хлор — це тільки одна з

проблем ВАТ “Радикал”. Адже на за�

воді все ще залишається 200 тис.

тонн ртутьвмісних речовин. Людми�

ла Денисюк наголосила, що міська

адміністрація планує якомога швид�

ше знешкодити та утилізувати ці від�

ходи. “У минулому році працювала

робоча група, до складу якої входили

й екологи, і науковці, представники

правоохоронних органів місцевої і

центральної влади. Весь цей процес

був цілком відкритий. За результата�

ми роботи ми розробили техніко�

економічне обґрунтування, провели

наукові дослідження стану ґрунту,

повітря, споруд і промислового май�

данчика ВАТ “Радикал”. Згідно з ци�

ми експертними висновками було

виявлено, що концентрація ртуть�

вмісних речовин є небезпечною для

мешканців навколишніх терито�

рій”,— наголосила пані Денисюк.

Вона запевнила, що КМДА прове�

ла всі попередні підготовчі роботи для

вивезення небезпечних ртутьвмісних

речовин з території заводу і готова

розпочинати роботу. Наразі питання

полягає лише у фінансуванні, однак

Людмила Денисюк висловила споді�

вання, що вже найближчим часом із

державного бюджету все�таки будуть

виділені кошти, і така “темна еколо�

гічна пляма” міста Києва, як завод

“Радикал”, перестане існувати

Голова КМДА Оле сандр Попов зазначив, що планах міста – розвивати метрополітен і в інших напрям ах.
Серед перспе тивних – б дівництво від ал ження від станції "Іподром" напрям в лиці Крейсера "Аврора"
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Учора з иївсь о о завод "Ради ал" б ло вивезено 45 тонн хлорвмісних відходів, і тепер територія підприємства повністю
вільна від цих ш ідливих речовин
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НОВИНИ УКРАЇНИ І СВІТУ
Хрещатик 24 липня 2013 року

Закордонні паспорти можуть подешевшати
Уряд ш ає можливість знизити вартість за ордонних паспортів для
ромадян У раїни. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр Сер ій Ар-
б зов під час візит на полі рафічний омбінат “У раїна”, де він про он-
тролював, я ви он ється йо о дор чення про лі відацію проблем з отри-
манням за ордонних паспортів. “Мин ло о тижня ряд дор чив зробити
все, щоб чер за за ордонними паспортами не б ло. Я бачимо, омбі-
нат дійсно зробив се можливе, щоб вони зни ли,— зазначив Сер ій Ар-
б зов.— І я хоч поставити нове завдання— потрібно працювати над зде-
шевленням паспорта. Та ож необхідно зробити запас паспортів — близь-
о 50-ти тисяч блан ів, щоб не б ло проблем, ви ли аних шт чними чин-
ни ами”. Я розповів дире тор омбінат Ма сим Степанов, за мин лий
тиждень підприємство відвантажило 36 тисяч блан ів паспортів ( серед-
ньом по 6 тис. на доб ). “Ми збільш ємо обся и і вийдемо на цифр до
10 тисяч на доб . І до 2 серпня та а проблема, я отримання за ордон-
но о паспорта, б де вирішена. Та що всі завдання, я і нам поставлені,
б д ть ви онані”,— с азав він.
Та ож віце-прем’єр на адав, що восени У раїна план є підписати о-

д з ЄС, а однією з мов європейсь их партнерів є вип с біометричних
паспортів: “І ми та ож повинні з цим впоратися, щоб не б ло нія их збо-
їв”. У відповідь дире тор омбінат “У раїна” пообіцяв, що підприємство
зробить все можливе, щоб біометричний паспорт б в вип щений вже до
1 листопада. Зараз працівни и омбінат працюють над дизайном до -
мента і технічними питаннями, щоб до 15–20 серпня подати в Кабмін сі
прототипи паспорта

Безкоштовна правова допомога для українців
Міністерство юстиції надало 94 тисячам людей в У раїні безоплатн

первинн правов допомо І півріччі 2013 ро , повідомили відомстві.
Для порівняння: І півріччі 2012 ро працівни ами ор анів юстиції б ло
надано та ої допомо и 90 тисячам осіб. Найа тивніше з надання без-
оплатної первинної правової допомо и діяли районні правління юстиції
Ми олаївсь ій області (в середньом ожним правлінням юстиції облас-
ті б ло надано 328 онс льтацій при середньостатистичном по азни
по У раїні 148), Львівсь ій (292), Тернопільсь ій (238), Хмельниць ій
(209), Чер ась ій (195), За арпатсь ій (190), Вінниць ій (184), Дніпропет-
ровсь ій (181), Полтавсь ій (173), Л ансь ій (166) областях. Серед ро-
мадсь их приймалень, створених при оловних правліннях юстиції, се-
редньостатистичний по азни становив 394. Найбільше онс льтацій на-
дано оловними правліннями Тернопільсь ій (2 112), Ми олаївсь ій
(1 685), Львівсь ій (1 173), Дніпропетровсь ій (626), Хмельниць ій (418)
областях. У І півріччі 2013 ро працівни и оловних та районних прав-
лінь юстиції взяли часть роботі 901 ромадсь ої приймальні, я і ство-
рені при місцевих державних адміністраціях, центрах соціальних сл жб
для сім’ї, дітей та молоді, ви онавчих ор анах районних, місь их рад. Пра-
цівни и ор анів юстиції взяли часть і в роботі 2 101 виїзно о онс льта-
ційно о п н т , я ими здійснено 4 325 виїздів, внаслідо чо о 16 913 жи-
телів віддалених районів сільсь ої місцевості отримали безоплатн пра-
вов допомо . Та а діяльність залишається особливо а т альною для Мі-
ністерства юстиції У раїни, ос іль и саме жителі сільсь ої місцевості, я і
переважно є людьми похило о ві , не мають змо и отримати правов
допомо з ряд причин: відс тність юристів за місцем їх проживання, фі-
зична та матеріальна неспроможність зверн тись до відповідних фахівців
міста чи районно о центр

Міліція призначає громадянам зустрічі
На цьом тижні прийоми ромадян розпочн ться 4-х ре іонах У ра-

їни. Про це під час засідання Конс льтативно-е спертної ради заявив мі-
ністр вн трішніх справ У раїни Віталій Захарчен о. За словами ерівни-
а правоохоронно о відомства, наразі ор анізовано проведення прийо-
м ромадян в сіх містах У раїни. Починаючи з 22 липня прийом розпо-
чався столиці. З 23 липня прийом ромадян розпочато Київсь ій об-
ласті. О рім цьо о, же на цьом тижні прийом ромадян відб деться
4-х ре іонах У раїни. З 25 по 26 липня — на Л анщині. З 23 по 25 лип-
ня 2013 ро Чер ась ій та Рівненсь ій областях, а та ож За арпатті.
Керівництвом ДАІ за напрям ом своєї діяльності липні-серпні заплано-
вано здійснення прийом ромадян та проведення з стрічей на всій те-
риторії раїни

Бізнес в Україні — не в настрої
Оцін и вітчизняних підприємців щодо перспе тив ведення бізнес по-
іршилися, повідомили “Хрещати ” в інформаційно-аналітичном цен-
трі FOREX CLUB в У раїні. Інде с ділових очі вань ISM в раїні, за під-
с м ами др о о вартал , знизився на 4,3 % до 114,4 %. У раїнсь ий
інде с ISM взаємопов’язаний з лобальним інде сом ділової а тивності
PMI, що розрахов ється бан ом JPMorgan і відображає очі вання роз-
вит бізнес в майб тньом . Кіль ість підприємців, я і вважають, що їх
фінансовий стан по ращиться в перспе тиві на три місяці, с оротилася

до 22,2 % проти 23,9 % першом варталі. У перспе тиві на 12 міся-
ців поліпшення очі ють лише 29,8 % проти 35,8 % попередньом пе-
ріоді. Зниження оціно сталося по більшості се торів, рім підприємців
оптової та роздрібної тор івлі, а та ож підприємств, що постачають
еле троенер ію, аз і вод . “Се тор роздрібної тор івлі залишається
привабливим за рах но відносно сильно о вн трішньо о попит , а се -
тор постав и еле троенер ії, аз та води очі є планове осіннє підви-
щення тарифів. Решта се торів на тлі повільнення світової е ономі и і
не ативної зовнішньої он’юн т ри переб вають під тис ом, що по ір-
ш є оцін и перспе тив їх подальшо о розвит ”,— зазначила е сперт
інформаційно-аналітично о центр FOREX CLUB в У раїні Марія Сальні-
ова. Оцін и підприємців третьом варталі б д ть залежати я від
вн трішніх, та і від зовнішніх фа торів. І насамперед — від здатності
У раїни вчасно розплатитися по раніше зятим зобов’язанням. Не а-
тивний вплив на настрої бізнес може здійснити очі вання с орочення
стим люючих заходів США. “Інде с ділової а тивності в У раїні, за під-
с м ами третьо о вартал , може с ласти 113,5–114 %. Настрої бізне-
с , швидше за все, почн ть поліпш ватися вже четвертом варталі,
оли яснішими стан ть наміри світових центральних бан ів та перспе -
тиви ривні, а ділова а тивність раїні б де на сезонном пі ”,— про -
ноз є е сперт

Процедура банкрутства вдосконалюється
18 липня 2013 ро завершився шестимісячний термін заміни ліцензій

на право здійснення діяльності арбітражно о ер ючо о (розпорядни а
майна, ер ючо о санацією, лі відатора) на свідоцтва, передбачені За о-
ном У раїни “Про відновлення платоспроможності боржни а або визнан-
ня йо о бан р том”. “Діяльність арбітражних ер ючих здійснюється від-
тепер в У раїні винят ово я незалежна професійна діяльність. Йдеться
про підвищення професійно о рівня арбітражних ер ючих, підвищення
вимо та онтролю за їх діяльністю. Це дозволить та ож с оротити термі-
ни проведення процед р бан р тства та дося ти більш повно о по ашен-
ня вимо редиторів боржни ів”,— повідомила міністр юстиції У раїни
Олена Л аш. Зміни спрямовані на приведення інстит т відновлення
платоспроможності відповідність до с часних світових стандартів та по-
ращення ре ляторно о середовища У раїни. Відта діяльність арбіт-
ражно о ер ючо о здійснюється винят ово я незалежна професійна ді-
яльність на підставі відповідно о свідоцтва. За алом за півро б ло
прийнято рішень про замін на свідоцтва 1 713 ліцензій арбітражних е-
р ючих

Звернення розширеного засідання виконкому
Київської міської організації Партії Регіонів
У зв’яз із сит ацією, я а с лалась столиці в рез льтаті бло вання

засідання Київради під аслами йо о неле ітимності, що за рож є міст та
йо о меш анцям втратою соціально-політичної та е ономічної стабільно-
сті, позбавляє працівни ів бюджетної сфери соціально о захист , ви о-
навчий омітет Київсь ої місь ої ор анізації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ вирішив
зверн тись:
— До иян, я і стали зар чни ами сит ації з невиплатою надба-

во з місь о о бюджет
Шановні ияни!

Усвідомлюючи ваш ст рбованість зв’яз з невиплатою надбаво до
заробітних плат, Київсь а місь а ор анізація ПАРТІЇ РЕГІОНІВ висловлює
щир підтрим працівни ам бюджетної сфери.
Ми та само, я і представни и інших політичних сил, несемо відпові-

дальність за рішення чи бездіяльність вирішенні важливих для Києва пи-
тань. І том запевняємо, що зробимо все від нас залежне, аби сесія Ки-
ївради відб лась та необхідні для иян до менти б ли затверджені.

Наша діяльність завжди направлена на захист інтересів меш анців сто-
лиці, на підвищення матеріально о забезпечення ромадян, я і щоден-
ною працею доводять свою відданість справі та рідном міст .
Ми не залишимо иян наодинці з проблемами і боротимемось за їх ви-

рішення.
— До деп татів Київради

Шановні деп тати Київради!
Київсь а місь а ор анізація ПАРТІЇ РЕГІОНІВ звертається до вас з про-

ханням провести засідання Київради з подальшим прийняттям низ и
важливих до ментів.
Нині забло овано рішення про внесення змін до Про рами е ономічно-
о та соціально о розвит , бюджет міста, питань з розвит місь ої ін-
фрастр т ри

Шахрайство на чолі з депутатом
Сл жба безпе и У раїни ви рила протиправн діяльність р пи осіб,

спрямован на неза онне заволодіння редитними оштами бан івсь их
станов м. Києва та Київсь ої області на за альн с м понад 500 млн рн.
Я інформ є прес-центр СБУ, до с лад р повання входило понад 20
осіб з числа ромадян У раїни: працівни и бан івсь их станов, ерівни-
и приватних підприємств. Очолював її дире тор іль ох приватних під-
приємств на Київщині, за с місництвом деп тат Київсь ої облради. Вста-
новлено, що протя ом 2008–2012 ро ів зловмисни и запровадили шах-
райсь схем отримання завідомо незворотних редитів під застав зе-
мельних діляно за завищеною 5 разів оцін ою. У подальшом отрима-
ні неза онно ошти вони ле алізов вали шляхом півлі інших земельних
діляно та фінанс вання б дівництва об’є тів нер хомості на території Ки-
ївсь ої області. Наразі встановлено 15 фа тів злочинної схеми на за аль-
н с м понад 500 млн рн. За матеріалами СБУ слідчим правлінням ГУ
МВС У раїни м. Києві розпочато римінальні провадження за озна ами
вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 5 ст. 191
(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживан-
ня сл жбовим становищем) Кримінально о оде с У раїни. Ор анізато-
р шахрайсь ої схеми — деп тат облради — о олошено про підозр . 12
липня цьо о ро с дом першої інстанції стосовно в азаної особи вине-
сено хвал про її затримання. Підозрювано о о олошено все раїн-
сь ий розш . Триває слідство, ході я о о встановлюються й інші епізо-
ди протиправної діяльності р повання. За даними ЗМІ, СБУ розш є за
роз радання півмільярда ривень деп тата Київсь ої облради Андрія Па-
січни а, олишньо о власни а "Ради ал Бан ", водночас йо о сім’я від-
идає ці обвин вачення

Рейтинг довіри українців тане
З ідно з рез льтатами національно о щомісячно о дослідження “Омні-

б с” (Omnibus), проведено о омпанією TNS в У раїні липні 2013 ро ,
вже традиційно від’ємний інде с довіри до всіх інстит тів влади, порівня-
но з вереснем мин ло о ро , знизився ще більше. Крім то о, 70,9 % рес-
пондентів вважають, що все, що відб вається в У раїні, йде в неправиль-
ном напрям . Я повідомили “Хрещати ” ор анізатори дослідження, за
період з вересня 2012- о по липень 2013- о, інде с довіри найбільше
знизився до Верховної Ради (з —1,12 до —1,33), до ряд (з —0,96 до —
1,17), до Президента (з —0,74 до —0,92), до Збройних сил У раїни (з —
0,19 до —0,36), міліції (з —0,89 до —0,99). Та ож з вересня менше стали
довіряти раїнсь им засобам масової інформації (з +0,18 до +0,08). Най-
більше ж раїнці довіряють цер ві (+0,64)

Поновлення протистояння у Єгипті
У Каїрі з новою силою спалахн ло протистояння між прихильни ами та

противни ами с н то о від влади на почат липня президента Є ипт
М хаммеда М рсі. За повідомленнями світових ЗМІ, в рез льтаті нових
с тичо за ин ли щонайменше чотири людини, ще 28 поранено. Про це
повідомили понеділо джерела з безпе ових та медичних станов. На
столичній площі Тахрір бито одн людин та поранено ще 26 осіб. Крім
цьо о, поблиз площі правоохоронці заарешт вали сімох людей та знай-
шли них дві одиниці во непальної зброї. Ще троє людей за ин ли пів-
нічном передмісті Каїра, двоє осіб дістали там поранення. Та ож рово-
пролиття сталося понеділо є ипетсь ій провінції Північний Синай. За
даними є ипетсь их спецсл жб, там рез льтаті напад на проп с ний
п н т за ин в один поліцейсь ий та один мирний житель, ще чотири сол-
дати дістали поранення. На адаємо, в личні а ції протест прибічни ів та
противни ів олишньо о президента М хаммеда М рсі почалися 30 черв-
ня та охопили всю раїн . 3 липня армія Є ипт с н ла М рсі від влади і
тимчасово припинила дію онстит ції, після чо о йо о б ло заарештова-
но. За дея ими даними, зараз він трим ється на одном з об’є тів є и-
петсь их збройних сил. Тимчасовим президентом Є ипт став олова
онстит ційно о с д Адлі Манс р. У понеділо син та донь а М рсі за-
явили, що тримання їх бать а під арештом без вис нення йом обвин -
вачень с перечить дотриманню прав людини, і звин ватили війсь ових
ви раденні е с-президента
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17.04.2013

Рішення Київської міської ради № 98/9155 від 17 квітня 2013 року 
Враховуючи подання постійних комісій Київради, Президії Київради, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання XI сесії Київради VI
скликання 17.04.2013 такі питання:

1. Про внесення доповнень до рішення Київської міської ради від
20.12.2012 № 667/8957 "Про затвердження плану діяльності Київської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік".

2. Про внесення змін до рішення Київради від 01.07.2008 № 9/9 "Про
перелік та склад постійних комісій Київради".

3. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013
№ 2/9059 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на
2013 рік".

4. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого
2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік".

5. Про дозвіл Оболонській районній в місті Києві державній адміністра&
ції на здійснення виплат по заборгованості Оболонської районної у м. Ки&
єві ради, що перебуває у процесі ліквідації.

6. Про звільнення гр. Євтушенка В. І. від сплати пайової участі (внеску)
у створенні соціальної та інженерно&транспортної інфраструктури м. Києва.

7. Про звільнення гр. Крамаренка Ю. О. від сплати пайової участі
(внеску) у створенні соціальної та інженерно&транспортної інфраструкту&
ри м. Києва.

8. Про звільнення гр. Макусевої І. М. від сплати пайової участі (внес&
ку) у створенні соціальної та інженерно&транспортної інфраструктури м.
Києва.

9. Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної
пластикової картки "Картка киянина".

10. Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 3 до рішення Київ&
ської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 "Про встановлен&
ня місцевих податків і зборів в м. Києві".

11. Про затвердження ліквідаційного балансу Подільської районної у
м. Києві ради.

12. Про надання дозволу комунальному підприємству "Київжитлоспец&
експлуатація" на списання боргу з орендної плати орендарям.

13. Про затвердження Програми розвитку єдиного паркувального
простору в м. Києві до 2015 року.

14. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан&
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Анто&
ненка Віктора Несторовича.

15. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан&
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Доду&
сенко Олени Василівни.

16. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації насе&
лення "Будинковий комітет "Вулиця Бажова, 10" у Дніпровському районі
м. Києва.

17. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації насе&
лення "Комітет мікрорайону "Воскресенка" у Дніпровському районі м. Ки&
єва.

18. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації насе&
лення "Будинковий комітет "Вулиця Федора Ернста, 8" у Солом'янському
районі м. Києва.

19. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації насе&
лення "Будинковий комітет "Вулиця Академіка Богомольця, 7/14" у Пе&
черському районі м. Києва.

20. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 842/7078 "Про затвердження міської комплексної програми
"Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського су&
спільства у м. Києві на 2012—2016 pp.".

21. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 832/7068 "Про міський конкурс проектів та програм розвит&
ку місцевого самоврядування".

22. Про внесення змін до міської цільової програми "Діти столиці" на
2011—2015 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 17
лютого 2011 року № 20/5407 та фінансування її заходів у 2013 році.

23. Про звернення Київської міської ради до Президента України, Вер&
ховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

24. Про питання діяльності поліклініки № 3 Дарницького району м. Ки&
єва.

25. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
15.06.2012 № 07/3&190&вих&12 на рішення Київської міської ради
№ 208/7545 від 15.03.2012.

26. Про питання діяльності Центральної районної поліклініки Голосіїв&
ського р&ну м. Києва.

27. Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної ме&
дико&санітарної допомоги № 1" Голосіївського району м. Києва.

28. Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної ме&
дико&санітарної допомоги № 2" Голосіївського району м. Києва.

29. Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної ме&
дико&санітарної допомоги № 4" Деснянського району м. Києва.

30. Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної ме&
дико&санітарної допомоги № 3" Деснянського району м. Києва.

31. Про питання діяльності поліклініки № 2 Деснянського району м. Ки&
єва.

32. Про питання діяльності поліклініки № 1 Деснянського району м. Ки&
єва.

33. Про питання діяльності Центральної районної поліклініки Деснян&
ського району м. Києва.

34. Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної ме&
дико&санітарної допомоги № 1" Оболонського району м. Києва.

35. Про питання діяльності Центральної районної поліклініки Оболон&
ського району м. Києва.

36. Про питання діяльності поліклініки № 3 Оболонського району м.
Києва.

37. Про питання діяльності поліклініки № 1 Печерського району м. Ки&
єва.

38. Про питання діяльності Центральної районної поліклініки Печер&
ського району м. Києва.

39. Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної ме&
дико&санітарної допомоги № 2" Подільського району м. Києва.

40. Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної ме&
дико&санітарної допомоги № 1" Подільського району м. Києва.

41. Про питання діяльності Центральної районної поліклініки Поділь&
ського району м. Києва.

42. Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної ме&
дико&санітарної допомоги № 1" Святошинського району м. Києва.

43. Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної ме&
дико&санітарної допомоги № 2" Святошинського району м. Києва.

44. Про питання діяльності Центральної районної поліклініки Свято&
шинського району м. Києва.

45. Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної ме&
дико&санітарної допомоги № 2" Солом'янського району м. Києва.

46. Про створення комунального некомерційного підприємства "Центр
первинної медико&санітарної допомоги № 1" Солом'янського району м.
Києва.

47. Про питання діяльності поліклініки № 1 Солом'янського району м.
Києва.

48. Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної ме&
дико&санітарної допомоги № 2" Шевченківського району м. Києва.

49. Про комунальне некомерційне підприємство "Консультативно&діа&
гностичний центр" Шевченківського району м. Києва.

50. Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної ме&
дико&санітарної допомоги № 1" Шевченківського району м. Києва.

51. Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної ме&
дико&санітарної допомоги № 3" Шевченківського району м. Києва.

52. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20
червня 2002 року № 28/28 "Про утворення виконавчого органу Київ&
ської міської ради та затвердження його структури і загальної чисель&
ності".
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53. Про внесення змін до міської цільової програми "Соціальне парт�
нерство" на 2011 — 2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 17 лютого 2011 року № 23/5410.

54. Про надання дозволу комунальному підприємству "Дирекція з ут�
римання та обслуговування житлового фонду Святошинського району
міста Києва" на списання безнадійної заборгованості з орендних плате�
жів.

55. Про затвердження міської цільової Програми забезпечення житлом
дітей�сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх чис�
ла на 2013 — 2015 роки.

56. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
12.07.2007 № 1143/1804 "Про заходи щодо збереження та реконструкції
дитячих та спортивних майданчиків у місті Києві".

57. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
31.03.2011 № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011 — 2012 роки".

58. Про введення мораторію на посипання вулиці Хрещатик піщано�со�
ляною сумішшю.

59. Про надання статусу скверу земельній ділянці площею близько 3,0
га вздовж вул. Столєтова у Голосіївському районі м. Києва.

60. Про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Миколи
Лаврухіна, 11 у Деснянському районі м. Києва.

61. Про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Лисківській
у Деснянському районі м. Києва.

62. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської місь�
кої ради від 20 вересня 2012 року № 137/8421 "Про передачу публічному
акціонерному товариству "Спеціальне науково�реставраційне проектне
будівельно�виробниче підприємство "УКРРЕСТАВРАЦІЯ" земельної ділян�
ки для реконструкції будівлі під торговельно�офісний центр та його об�
слуговування з благоустроєм та гостьовою стоянкою на Контрактовій пло�
щі, 4 у Подільському районі м. Києва".

63. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської місь�
кої ради від 29 березня 2007 року № 411/1072 "Про передачу товариству
з обмеженою відповідальністю "ФСВ" земельної ділянки для будівництва
багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом на вул.
Юності у Дніпровському районі м. Києва".

64. Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань
перевірки фактів порушення законодавства України посадовими особами
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київради
(КМДА).

65. Про ініціювання перед Кабінетом Міністрів України передачі до ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва будівлі Гостин�
ного двору на Контрактовій площі, 4.

66. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Київради
щодо вивчення ситуації навколо об'єкта незавершеного будівництва на
території ЗОШ № 234 за адресою: м. Київ, вул. Райдужна, 12.

67. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
28.02.2013 № 89/9146 "Про внесення змін до договорів оренди земель�
них ділянок у частині приведення розміру річної орендної плати у відпо�
відність до положень статті 288 Податкового кодексу України".

68. Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіме�
нованих об'єктів у місті Києві.

69. Про створення тимчасової контрольної комісії з питань перевірки
діяльності Київського перинатального центру.

70. Інформація про стан здоров'я дітей у місті Києві.
71. Інформація про ліквідацію стихійного лиха в березні 2013 та роз�

роблення плану заходів виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) щодо попередження таких випадків у майбутньо�
му.

72. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

73. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди.

74. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

75. Про закріплення за комунальним підприємством виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спе�
ціалізоване управління протизсувних підземних робіт" майна комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

76. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва, що передані до сфери управ�
ління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, єдиним
претендентам на право оренди.

77. Про надання згоди на безоплатну передачу нежилих приміщень ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва на вулиці Тере�
щенківській, 11�а у державну власність.

78. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

79. Про надання дозволу комунальному підприємству "Київпастранс"
на продаж та списання основних засобів, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста.

80. Про зарахування до комунальної власності територіальної громади
міста Києва закінченого будівництвом об'єкта комунального призначення.

81. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18 черв�
ня 2009 року № 643/1699 "Про надання дозволу комунальному підприєм�
ству "Дирекція будівництва шляхово�транспортних споруд м. Києва" на
демонтаж майна, яке належить до комунальної власності територіальної
громади міста Києва та перебуває у володінні та користуванні відкритого
акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал".

82. Про внесення змін у додатки 1, 2 до рішення Київської міської ра�
ди від 16 вересня 2010 року № 21/4833 "Про зарахування до комунальної
власності територіальної громади міста Києва закінченого будівництвом
об'єкта комунального призначення".

83. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди.

84. Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради.
85. Про зарахування до комунальної власності територіальної громади

міста Києва капітальних інвестицій (витрат) по об'єкту на вул. Полярній,
7�а.

86. Про надання згоди на передачу житлового будинку № 3 на вулиці
Шовковичній з комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва на баланс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
"ЛУКСОР".

87. Про передачу в оренду без проведення конкурсів нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

88. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлового при�
міщення комунальної власності територіальної громади міста Києва.

89. Про надання згоди на передачу у державну власність та віднесен�
ня до сфери управління Служби безпеки України нежитлового будинку
№ 16 — 18, літер. "В" на вул. Богдана Хмельницького.

90. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

91. Про внесення змін у додаток 7 до рішення Київської міської ради
від 02 грудня 2010 року № 284/5096 "Про питання комунальної власності
територіальної громади міста Києва".

92. Про безоплатну передачу основних засобів (об'єктів зовнішнього
благоустрою), які належать до комунальної власності міста Києва, у дер�
жавну власність.

93. Про надання згоди на передачу до сфери управління прокуратури
Київської області нежитлових приміщень у будинку № 27/2, літер. А на
бульварі Лесі Українки.

94. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

95. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва посадкового матеріалу (кущі
троянд та саджанці сосни).

96. Про передачу в оренду без проведення конкурсів нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.06.2011
№ 295/5682.

97. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

98. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�

ності територіальної громади міста Києва єдиним претендентам на право
оренди.

99. Про закріплення об'єктів комунальної власності територіальної гро�
мади м. Києва на вул. І. Крамського, 16.

100. Про передачу в оренду без проведення конкурсів нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

101. Про продаж та списання основних засобів, які належать до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва.

102. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиним претендентам на право
оренди.

103. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди.

104. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 лип�
ня 2012 року № 726/8063 "Про надання згоди на прийняття до комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва державного майна дер�
жавного науково�виробничого підприємства "Захід".

105. Про передачу у власність релігійній громаді Української право�
славної церкви парафії на честь Преподобного Феодора Освяченого у
Шевченківському районі м. Києва нежилих будинків на вул. Тропініна, 10,
літ. "А", літ. "Б", літ. "В", літ "Г", літ. "Д".

106. Про закріплення будинку на вул. Смирнова�Ласточкіна, 26 за ко�
мунальним підприємством "Житлоінвестбуд�УКБ".

107. Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва комп'ютерної техніки як благодійної допомоги.

108. Про припинення діяльності публічного акціонерного товариства
"Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт".

109. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

110. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

111. Про передачу об'єкта комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва до сфери управління Голосіївської районної в місті Ки�
єві державної адміністрації.

112. Про зарахування до комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва об'єктів комунального призначення.

113. Про визначення розміру статутного капіталу комунального під�
приємства по утриманню житлового господарства Святошинського райо�
ну міста Києва.

114. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

115. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиним претендентам на право
оренди.

116. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Києва основних засобів та передачу їх до сфери управління Голосі�
ївської районної в місті Києві державної адміністрації.

117. Про закріплення нежилих приміщень комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва.

118. Про закріплення об'єкта комунальної власності територіальної
громади міста Києва.

119. Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради від
24 травня 2012 року № 596/7933 "Про приватизацію жилих приміщень у
гуртожитках м. Києва".

120. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної влас�
ності територіальної громади м. Києва основних засобів (дерева м'ясо�
червоного каштана Briotii).

121. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31 бе�
резня 2011 року № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального
майна територіальної громади міста Києва на 2011 — 2012 роки".

122. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31 бе�
резня 2011 року № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального
майна територіальної громади міста Києва на 2011 — 2012 роки".

123. Про продаж відкритому акціонерному товариству "Домобудівний
комбінат № 1 ім. М. В. Співака" майна, що належить до комунальної
власності територіальної громади міста Києва та розташоване за адре�
сою: м. Київ, Труханів острів, Паркова дорога, 23.

124. Про передачу основних засобів комунальної власності територі�
альної громади міста Києва.

125. Про закріплення нежилого будинку на вул. Фрунзе, 113, який роз�
ташований у Подільському районі міста Києва.

126. Про відзначення тренерів київських спортсменів — чемпіонів та
призерів XXX літніх Олімпійських ігор та XIV літніх Паралімпійських ігор.

127. Про затвердження детального плану території комплексної забу�
дови з об'єктами житлового, громадського, адміністративного, науково�
виробничого та промислового призначення, об'єктами соціальної інфра�
структури та паркінгами на земельній ділянці на вул. Пономарьова, 1�а у
Святошинському районі м. Києва.

128. Про ведення міського земельного кадастру (А�20620).
129. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки громадянці Беганській Регіні Петрівні на Ан�
дріївському узвозі, 30�б у Подільському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування галереї художнього мистецтва та об'єктів громадсько�
го призначення (К�19777).

130. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Буйфіш Холдінгс" на вул. Кіквідзе, 17 у Печерському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово�офісного комплексу
з об'єктами соціально�побутового торгового призначення та паркінгу (К�
20629).

131. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гаражному кооперативу "ТЕРЕМ" по будів�
ництву та експлуатації гаражів для зберігання транспортних засобів, що
знаходяться в особистій власності громадян, на вул. Жулянській у Голосі�
ївському районі м. Києва для будівництва та експлуатації гаражів (К�
20605).

132. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Генеральна
дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представ�
ництв" на бульв. Дружби народів, 13�а у Печерському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування будинків і споруд диплома�
тичних представництв, житлового комплексу з підземними паркінгами
для дипломатів (К�20067).

133. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації на вул. Прорізній, 14 у Шевченків�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування гімназії № 48
та прибудови спортивного комплексу (К�18637).

134. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству з утримання та
експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитло�
фонд" на вул. Жулянській, 5 у Голосіївському районі м. Києва для будів�
ництва під'їзної дороги від просп. Академіка Глушкова до Центру з надан�
ня послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів, УДАІ
ГУ МВС України в місті Києві (К�20591).

135. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Київпастранс"
на перетині вул. Стальського та вул. Братиславської у Деснянському та
Дніпровському районах м. Києва для облаштування майданчика для від�
стою автотранспорту з подальшою його експлуатацією та обслуговуван�
ням (К�20731).

136. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок державному підприємству "Український
державний центр радіочастот" на просп. Перемоги (15 км) у Святошин�
ському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування
надземного пішохідного переходу (К�20292).

137. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Шляхово�екс�
плуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Дарницького району м. Києва" на вул. Тепловозній, 9�а
у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування вироб�
ничої бази (К�20059).

138. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю

"ГДТ�Компаньйон" на просп. Маяковського, 73�б у Деснянському районі
м. Києва для обслуговування нежитлових приміщень (закладу громад�
ського харчування) (К�20569).

139. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Перинатальному центру м. Києва на вул.
Предславинській, 9 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівель і споруд Перинатального центру м. Києва (К�
20066).

140. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою що�
до відведення земельних ділянок ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ�
СТВУ "КИЇВЕНЕРГО" у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування трансформаторних підстанцій (К�20477).

141. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою що�
до відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
"КИЇВЕНЕРГО" у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування трансформаторних підстанцій (К�20476).

142. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою що�
до відведення земельних ділянок ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ�
СТВУ "КИЇВЕНЕРГО" для будівництва, експлуатації та обслуговування
трансформаторних підстанцій у Голосіївському районі м. Києва (К�20582).

143. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранс�
парксервіс" на вул. Булаховського, 3 у Святошинському районі м. Києва
для влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки з
об'єктами транспортної інфраструктури (К�20170).

144. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранс�
парксервіс" на перетині вул. Оноре де Бальзака та вул. Костянтина Дань�
кевича у Деснянському районі м. Києва для надання послуг з паркування
автотранспорту, будівництва, експлуатації та обслуговування багаторів�
невого паркінгу з об'єктами транспортної інфраструктури, приміщеннями
торговельно�офісного та соціально�побутового призначення (К�20158).

145. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранс�
парксервіс" на Кільцевій дорозі у Святошинському районі м. Києва для
влаштування та експлуатації відкритої автостоянки з об'єктами транс�
портної інфраструктури (К�20155).

146. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранс�
парксервіс" на вул. Симиренка, 22�г у Святошинському районі м. Києва
для надання послуг з паркування автотранспорту, будівництва, експлу�
атації та обслуговування багаторівневого паркінгу з об'єктами транспорт�
ної інфраструктури, приміщеннями торговельно�офісного та соціально�
побутового призначення (К�20244).

147. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранс�
парксервіс" на перетині вул. Ревуцького та вул. Анни Ахматової у Дар�
ницькому районі м. Києва для влаштування, експлуатації та обслуговуван�
ня відкритої автостоянки з об'єктами транспортної інфраструктури (К�
20077).

148. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранс�
парксервіс" на вул. Леніна, 55 у Дарницькому районі м. Києва для влаш�
тування та експлуатації відкритої автостоянки з об'єктами транспортної
інфраструктури (К�20322).

149. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Київ�
транспарксервіс" на просп. Академіка Глушкова, 1 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування підзем�
ного паркінгу, громадських будівель і споруд із заїздами та гостьовою
автостоянкою (К�20314).

150. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранс�
парксервіс" на вул. Єлизавети Чавдар, 1 — 3 у Дарницькому районі м. Ки�
єва для влаштування та експлуатації відкритої автостоянки з об'єктами
транспортної інфраструктури (К�20324).

151. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Генеральна
дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представ�
ництв" на вул. Златоустівській, 27, 35, 37 — 39 у Шевченківському районі
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово�офіс�
ного комплексу з підземними паркінгами та гостьовими автостоянками
(К�20583).

152. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Київському комунальному об'єднанню зе�
леного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзелен�
буд" на вул. Михайла Майорова, 6 в Оболонському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку (соціаль�
ного житла) (К�20775).

153. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Ковриженко Людмилі Микола�
ївні на вул. Ватутіна, 7 у Солом'янському районі м. Києва для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(К�19498).

154. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Ковриженку Віталію Микола�
йовичу на вул. Ватутіна, 5�в у Солом'янському районі м. Києва для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (К�19452).

155. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
"Київське інвестиційне агентство" на вул. Милославській у Деснянському
районі м. Києва для будівництва житлового будинку з об'єктами соціаль�
но�побутового призначення та підземним паркінгом (для постраждалих
від діяльності "Еліти�Центр") (К�20305).

156. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки релігійній громаді парафії Святих жінок�ми�
роносиць у Шевченківському районі м. Києва Української православної
церкви Київського патріархату на перетині вул. Празької та Харківського
шосе у Дніпровському районі м. Києва для будівництва православної
церкви (К�20029).

157. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Комфорт Спорт" на вул. Регенераторній, 4�б (літера 1М) у Дніпровсько�
му районі м. Києва для експлуатації та обслуговування фізкультурно�
оздоровчого комплексу (К�20747).

158. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Комфорт Мол" на вул. Регенераторній, 4�а (літера 1Д) у Дніпровському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування торговельно�розва�
жального комплексу (К�20746).

159. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації у пров. Квітневому, 5 у Подільському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ди�
тячого навчального закладу № 751 (К�18431).

160. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Прохоренку Сергію Дмитро�
вичу на вул. Лазурній (поряд із буд. 44) у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських бу�
дівель і споруд (К�20032).

161. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Палажченку Петру Івановичу
на вул. Карла Маркса, 34�а у Дарницькому районі м. Києва для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд (К�19535).

162. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Алексеєнку Сергію Валенти�
новичу на вул. Ростовській, 20�а у Подільському районі м. Києва для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (К�19424).

163. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Дирекція з ка�
пітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" на просп.

Відрадному, 73�б у Солом'янському районі м. Києва для реконструкції
систем теплопостачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих
котелень на модульні (встановлення модульних котелень) (К�20676).

164. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Дирекція з ка�
пітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" на вул.
Перемоги, 5 у Святошинському районі м. Києва для реконструкції систе�
ми теплопостачання житлових будинків (встановлення модульних коте�
лень) (К�20695).

165. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Дирекція з ка�
пітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" на вул.
Львівській, 25 у Святошинському районі м. Києва для реконструкції сис�
тем теплопостачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих коте�
лень на модульні (встановлення модульних котелень) (К�20670).

166. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Дирекція з ка�
пітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" на вул.
Добрий шлях, 64 у Голосіївському районі м. Києва для реконструкції сис�
тем теплопостачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих коте�
лень на модульні (встановлення модульних котелень) (К�20674).

167. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Дирекція з ка�
пітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" на просп.
Перемоги, 61 у Святошинському районі м. Києва для реконструкції сис�
теми теплопостачання житлових будинків (встановлення модульних коте�
лень) (К�20696).

168. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
"Київське інвестиційне агентство" на вул. Командарма Уборевича, 5 у
Святошинському районі м. Києва для будівництва житлового будинку з
об'єктами соціально�культурного призначення та підземним паркінгом
(К�20771).

169. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
"Київське інвестиційне агентство" на вул. Маршала Якубовського, 2�г у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування багатоповерхового житлового будинку для потерпілих від діяль�
ності групи інвестиційно�будівельних компаній "Еліта�Центр" (К�20803).

170. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству
"ФІДОБАНК" на вул. Червоноармійській, 10�а, 10�б, 12�б у Шевченків�
ському районі м. Києва для реконструкції адміністративної будівлі з роз�
ширенням під офісно�торговельно�готельний комплекс, подальшої екс�
плуатації та обслуговування (К�20451).

171. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ВАГРА" на вул. Волгоградській, 25 у Солом'янському районі м. Києва для
будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку (К�
20773).

172. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
"Київське інвестиційне агентство" на вул. Михайла Котельникова, 82�б у
Святошинському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслу�
говування багатоповерхового житлового будинку для потерпілих від ді�
яльності групи інвестиційно�будівельних компаній "Еліта�Центр" (К�
20802).

173. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок комунальній корпорації "Київавтодор" від
вул. Пономарьова, 1�а до вул. Міської у Святошинському та Подільсько�
му районах м. Києва для будівництва під'їздів дороги та зовнішніх інже�
нерних мереж до інноваційного парку "Біонік Хілл" (К�20749).

174. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству
"КИЇВЕНЕРГО" на бульв. Тараса Шевченка, 42 у Шевченківському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування трансформаторної підстан�
ції (ТПЗЗ) (К�20399).

175. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству
"КИЇВЕНЕРГО" у пров. Петрівському, 18�а в Оболонському районі м. Ки�
єва для будівництва, експлуатації та обслуговування комплектної транс�
форматорної підстанції (К�20824).

176. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Завод офісних та спеціальних меблів" на просп. Академіка Вернадсько�
го, 24 у Святошинському районі м. Києва для будівництва житлового ком�
плексу (К�20318).

177. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Дарницькій районній в місті Києві держав�
ній адміністрації на вул. Леніна, 47 — 59 у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва житлових будинків з об'єктами соціально�побутового
призначення (К�20819).

178. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ПЕЧЕРСЬК�2006" на вул. Димитрова, 5 у Печерському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування адміністративно�офісної будівлі та
вхідної групи (К�20679).

179. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Житлоінвест�
буд�УКБ" на вул. Соломії Крушельницької (житловий масив Осокорки�Пів�
нічні, 11 мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва для будівництва
житлових будинків, в тому числі доступного житла, та будівництва загаль�
ноосвітньої школи з басейном (К�20211).

180. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"БОНАП" на просп. Правди, 19 (літ. Б) у Подільському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного центру (К�
20175).

181. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
"КИЇВЕНЕРГО" у Святошинському районі м. Києва (К�20478).

182. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою що�
до відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
"КИЇВЕНЕРГО" в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування трансформаторних підстанцій (К�20484).

183. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Приходьку Віктору Павловичу
на вул. Княжий Затон, 2 у Дарницькому районі м. Києва для обслугову�
вання торговельно�офісного комплексу та закладу громадського харчу�
вання (К�20754).

184. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Шустеру Віктору Феліксовичу
на вул. Богдана Хмельницького, 62 у Шевченківському районі м. Києва
для реконструкції нежитлової будівлі в адміністративну (офісну) з подаль�
шою експлуатацією та обслуговуванням (К�20634).

185. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВ�
НОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
на вул. Солом'янській, 13 у Солом'янському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування адміністративно�технічної будівлі (К�20515).

186. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок державному підприємству "Антонов" на
вул. Академіка Туполєва, 1, просп. Академіка Палладіна, 60 та у 56�му
кварталі Київського лісництва у Святошинському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування будівель і споруд підприємства та привідних
радіостанцій (К�17951).

187. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Комфорт Арт" на вул. Регенераторній, 4�в (літера 1Л) у Дніпровському
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування навчаль�
но�виховного об'єднання з дошкільним навчальним закладом та експлу�
атацією мистецького клубу (К�20745).
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188. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідаль�
ністю "ВЕЛБЕРТ ІНВЕСТ" на Столичному шосе, 151�а у Голосіївському
районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та обслуговування існу�
ючої бази відпочинку (К�20801).

189. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранс�
парксервіс" на вул. Марини Раскової, 52�в у Дніпровському районі м. Ки�
єва для влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоян�
ки з об'єктами транспортної інфраструктури (К�20079).

190. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю "АВЕРС�С" на вул. Хрещатик, 7 у Печерському районі м. Ки�
єва для будівництва, експлуатації та обслуговування закладу громадсько�
го харчування (К�19916).

191. Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Беклеми�
шеву Володимиру Володимировичу для встановлення тимчасового (роз�
бірного) гаража (А�19419).

192. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки громадянці Клімчук Оксані Сер�
гіївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд (присадибної ділянки) у провулку Залужному у Го�
лосіївському районі м. Києва (А�20646).

193. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки громадянам Гаращенко Олексан�
дрі Андріївні, Хіжазі Махмуду О. С., Гаврилішиній Парасці Миколаївні, Га�
сановій Антоніні Керимівні на просп. Броварському, 9�в (літ. Е) у Дніпров�
ському районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд (А�20404).

194. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дригіну Володими�
ру Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Макарівській, 29 у Шевченків�
ському районі м. Києва (А�20561).

195. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельних ділянок публічному акціонерному това�
риству "Київенергоремонт" на вул. Паркова дорога, 12 у Дніпровському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації нежитлового будинку
(приміщення) (К�20769).

196. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельних ділянок державному комунальному під�
приємству "Лавра" на вул. Миколи Закревського, 48 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва рекреаційно�розважального комплексу з
підземним паркінгом та стоянкою конфіскованих автомобілів, складу кон�
фіскованого майна (К�20743).

197. Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Цимбален�
ко Ользі Прокопівні для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Тепловозній, 13 у Дарницько�
му районі м. Києва (А�20343).

198. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки Курячій Любові Вікторівні,
Курячому Миколі Івановичу, Курячому Сергію Миколайовичу, Панченко
Наталії Миколаївні на просп. Перемоги, 89�а (оф. 102) у Святошинсько�
му районі м. Києва для експлуатації та обслуговування вхідної групи офі�
су (А�20562).

199. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "АРДІС"
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничо�склад�
ських будівель та адміністративно�сервісного корпусу на вул. Берковець�
кій, 1 у Святошинському районі м. Києва (А�4691).

200. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "МАКС�
ПАРК" земельної ділянки для експлуатації комплексу з продажу та обслу�
говування автомобілів на вул. Кіровоградській, 19 у Голосіївському райо�
ні м. Києва (Д�6348).

201. Про передачу публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО"
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП� 2163) на вул. Академіка Туполєва, 20 — 22 (літ. Б) у Шев�
ченківському районі м. Києва (Д�5459).

202. Про передачу публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО"
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування підстанції "Маріїн�
ська" на вул. Ванди Василевської, 27 (літ. А) у Шевченківському районі
м. Києва (Д�5537).

203. Про передачу публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО"
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування підстанції "Голо�
сіївська" на просп. 40�річчя Жовтня, 85 (літ. А) у Голосіївському районі
м. Києва (Д�5471).

204. Про передачу публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО"
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�64) на вул. Героїв Севастополя, 13 (літ. Б) у Солом'янському
районі м. Києва (Д�5413).

205. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Зв'язок
плюс" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністра�
тивно�складської будівлі на бульв. Академіка Вернадського, 79�а у Свято�
шинському районі м. Києва (А�15969).

206. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "ЧЕРВО�
НИЙ ХАМЕЛЕОН" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі з правом реконструкції під заклад громадського харчу�
вання на Набережному шосе, 25 у Печерському районі м. Києва (Д�6785).

207. Про передачу публічному акціонерному товариству "Реклама" зе�

мельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно�ви�
робничого майнового комплексу на вул. Верхній Вал, 2�а та вул. Верхній
Вал — вул. Воздвиженській, 4 — 12 у Подільському районі м. Києва
(А�9053).

208. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "МІЖНА�
РОДНА АГЕНЦІЯ "ДОПОМІЖНЕ МАТЕРИНСТВО" земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Макси�
ма Кривоноса, 19�а у Солом'янському районі м. Києва (А�19618).

209. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю "КІВ"
договору оренди земельної ділянки на перетині вул. Приозерної та просп.
Героїв Сталінграда в Оболонському районі м. Києва від 13.04.2006 № 78�
6�00362 (А�19017).

210. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
"МЕГА" договору оренди земельної ділянки для будівництва та експлуата�
ції зони короткочасного відпочинку з об'єктом громадського харчування
(кафе) на вул. Мілютенка, 44 у Деснянському районі м. Києва (А�20213).

211. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю "Пле�
яда" договору оренди земельних ділянок для будівництва автозаправної
станції на вул. Братиславській між вул. Шолом�Алейхема та вул. Академі�
ка Курчатова у Деснянському районі м. Києва (А�19227).

212. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю "ПРО�
ФІЛ" договору оренди земельної ділянки для будівництва, обслуговуван�
ня та експлуатації офісно�житлового комплексу з підземним паркінгом на
перетині вул. Кудряшова та вул. Петра Красикова у Солом'янському райо�
ні м. Києва (А�20319).

213. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
"ПРОМТЕК" договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлу�
атації та обслуговування культурно�розважального комплексу з торго�
вельними, адміністративно�офісними приміщеннями та паркінгом загаль�
ного користування на просп. Космонавта Комарова, 48 у Солом'янському
районі м. Києва (А�20122).

214. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
"ОФПРОДИВ" договору оренди земельної ділянки для будівництва жит�
лового будинку з вбудованими торговельно�офісними приміщеннями
та підземним паркінгом на вул. Петра Запорожця, 26�а у Дніпровсько�
му районі м. Києва (А�20470).

215. Про поновлення та внесення змін до договору оренди земель�
ної ділянки на проспекті Академіка Корольова, 3 у Святошинському
районі м. Києва від 22.02.2008 № 75�6�00384 (А�20548).

216. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 91�
6�00340 від 04.10.2004, укладеного між Київською міською радою та ак�
ціонерним товариством закритого типу "Промислово�фінансова компанія
"ОЛГАЗ", для реконструкції нежитлового будинку під офіс, його подаль�
шої експлуатації та обслуговування на вул. Великій Житомирській, 30, літ.
"Б" у Шевченківському районі м. Києва (А�19766).

217. Про внесення змін до рішень Київської міської ради від
26.02.2010 № 31/3469 "Про внесення змін до договорів оренди земель�
них ділянок, укладених між Київською міською радою та суб'єктами гос�
подарювання" (зі змінами) та від 08.07.2010 № 1165/4603 "Про внесення
змін до договорів оренди земельних ділянок в частині розміру орендної
плати" (А�20538).

218. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
05.04.2012 № 431/7768 "Про продаж земельної ділянки товариству з об�
меженою відповідальністю "ОЛІМП�ЛТД" для реконструкції, експлуатації
та обслуговування закладу громадського харчування на вул. Хрещатик, 23
у Печерському районі м. Києва" (Є�1152).

219. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 48/3486 "Про продаж земельної ділянки на земельних тор�
гах (аукціонах) для будівництва та експлуатації адміністративно�офісних
будівель у складі проекту забудови кварталу у пров. Моторному, 5 у Го�
лосіївському районі м. Києва" (Є�0515).

220. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 43/3481 "Про продаж земельної ділянки на земельних тор�
гах (аукціоні) для будівництва та експлуатації закладів торгівлі та громад�
ського харчування на вул. Автозаводській, 19 — 21 в Оболонському райо�
ні м. Києва" (Є�1178).

221. Про внесення змін до пункту 50 рішення Київської міської ради від
24.04.2003 № 411/571 "Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею" (А�19891).

222. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 47/3485 "Про продаж земельної ділянки на земельних тор�
гах (аукціоні) для будівництва та обслуговування торгового центру з пар�
кінгом загального користування на вул. Богатирській, 3 в Оболонському
районі м. Києва" (Є�1179).

223. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 37/3475 "Про продаж земельної ділянки на земельних тор�
гах (аукціонах) для будівництва, експлуатації та обслуговування пункту ав�
тосервісу на вул. Теодора Драйзера (біля існуючої автостоянки) у Деснян�
ському районі м. Києва" (Є�1176).

224. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 36/3474 "Про продаж земельної ділянки на земельних тор�
гах (аукціоні) для будівництва та експлуатації виробничої бази на вул. Пу�
хівській, 4�а у Деснянському районі м. Києва" (Є�1177).

225. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 46/3484 "Про продаж земельної ділянки на земельних тор�
гах (аукціоні) для будівництва та експлуатації будинку адміністративно�
побутового призначення на вул. Теодора Драйзера, 34 у Деснянському
районі м. Києва" (Є�1180).

226. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 45/3483 "Про продаж земельної ділянки на земельних тор�

гах (аукціонах) для будівництва та експлуатації автомийки та комплексу з
надання послуг для автомобілів на вул. Автотранспортній (біля будинку
№ 6) у Дарницькому районі м. Києва" (Є�1181).

227. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 44/3482 "Про продаж земельної ділянки на земельних тор�
гах (аукціоні) для будівництва та експлуатації автомийки на вул. Крайній,
1�в у Деснянському районі м. Києва" (Є�1182).

228. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 49/3487 "Про продаж земельної ділянки на земельних тор�
гах (аукціонах) для будівництва та експлуатації готельно�офісної будівлі на
вул. Срібнокільській, 14 у Дарницькому районі м. Києва" (Є�1183).

229. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 52/3490 "Про продаж земельної ділянки на земельних тор�
гах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування складських
будівель на вул. Колекторній у Дарницькому районі м. Києва" (Є�1184).

230. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 51/3489 "Про продаж земельної ділянки на земельних тор�
гах (аукціоні) для будівництва, експлуатації та обслуговування автомийки
з комплексом супутніх послуг на перетині вул. Милославської та вул. Ми�
коли Закревського у Деснянському районі м. Києва" (Є�1185).

231. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 50/3488 "Про продаж земельної ділянки на земельних тор�
гах (аукціоні) для будівництва та експлуатації торговельного комплексу
на вул. Ірпінській (біля буд. № 62) у Святошинському районі м. Києва"
(Є�1186).

232. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
29.11.2012 № 521/8805 "Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам України у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування житло�
вих будинків, господарських будівель і споруд" (А�20694).

233. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
14.06.2007 № 863/1524 "Про передачу товариству з обмеженою відпо�
відальністю "КАПІТАЛ�ПРОФБУД" земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельно�офісного комплексу з при�
міщеннями соціально�громадського призначення та підземним паркін�
гом на просп. Московському, 14�б в Оболонському районі м. Києва"
(А�20453).

234. Про відмову у передачі земельної ділянки у власність громадяни�
ну Шлапаку Андрію Андрійовичу для будівництва та обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Татарській, 32 у
Шевченківському районі м. Києва (А�20640).

235. Про відмову в поновленні товариству з обмеженою відповідаль�
ністю "Компанія "Елегантбуд" договору оренди земельної ділянки для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з об'єктами
соціально�побутового обслуговування та паркінгами на вул. Архітектора
Вербицького у Дарницькому районі м. Києва (А�20242).

236. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
19.07.2010 № 07/4�343�вих на рішення Київської міської ради від
28.08.2008 № 197/197 "Про передачу громадянину Фурманцю Володи�
миру Васильовичу у приватну власність земельної ділянки для будівниц�
тва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд у пров. Літинському, 4 у Дніпровському районі м. Києва".

237. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
03.09.2012 № 08/1�920вих12 на рішення Київської міської ради від
24.05.2012 № 614/7951 "Про передачу товариству з обмеженою відпові�
дальністю "АСТЕРІМ" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та

обслуговування адміністративно�готельно�житлового комплексу будівель
і споруд з апартаментами, з вбудованими та прибудованими приміщен�
нями громадського і торговельного призначення, з підземними та назем�
ними паркінгами зі знесенням існуючих будівель та споруд на вул. Межи�
гірській, 78 у Подільському районі м. Києва" (А�20367).

238. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу (Є�1188).

239. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок, що підлягають продажу (Є�1190).

240. Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх на земельних торгах (Є�1189).

241. Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх на земельних торгах (Є�1173).

242. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу (Є�1187).

243. Про припинення комунальному підприємству "Житлоінвестбуд�
УКБ" права постійного користування земельними ділянками (А�20618).

244. Про припинення Київській міській раді Товариства винахідників та
раціоналізаторів України права користування земельною ділянкою на вул.
Луначарського у Дніпровському районі м. Києва (А�20509).

245. Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 92 рішення Ки�
ївської міської ради від 10.07.2003 № 638/798 "Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування землею" (А�19945).

246. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 18.12.2008 № 921/921 "Про передачу закритому акціо�
нерному товариству "Молодіжний житловий комплекс "Оболонь" та Голов�
ному управлінню по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) земельної ді�
лянки для реконструкції та експлуатації стадіону і будівництва житлового
будинку із спортивно�оздоровчим комплексом та підземним паркінгом на
бульв. Олексія Давидова, 10 — 12 у Дніпровському районі м. Києва".

247. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 29.03.2007 № 432/1093 "Про передачу товариству з об�
меженою відповідальністю "Компанія "Елегантбуд" земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з об'єк�
тами соціально�побутового обслуговування та паркінгами на вул. Архітек�
тора Вербицького у Дарницькому районі м. Києва" (А�13623).

248. Про розірвання договору оренди земельної ділянки.
249. Про відміну пункту 3 рішення Київської міської ради від 10.07.2003

№ 638�5/798 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення
права користування землею" (А�18901).

250. Про підтримку депутатських запитів органам та посадовим особам.
251. Про припинення комунального підприємства "Домашній магазин"

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), комунального підприємства "Ріко" виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комуналь�
ного підприємства "Київські ринки" виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом приєднання до
комунального підприємства "Світоч" виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

252. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва основних засобів (дерева м'я�
сочервоного каштана) у якості благодійної допомоги.

Заступник міського голови — 
секретар КиїврадиГ. Герега

Про проведення міжнародного архітектурного закритого бліц!конкурсу 
на кращий проект інженерно!архітектурного рішення мостового пішохідно!
велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" 

в Печерському та Шевченківському районах м. Києва
Розпорядження № 472 від 5 квітня 2013 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про архітектурну діяльність", "Про основи містобуду!
вання", "Про столицю України — місто!герой Київ", Указу Президента України від 25 лютого 2008 року № 157/2008 "Про невідклад!
ні заходи щодо розвитку міста Києва", постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2137 "Про затвердження
порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів", Переглянутої рекомендації, що стосується міжнародних конкур!
сів з архітектури і містобудування, прийнятої Генеральною конференцією ЮНЕСКО 27 листопада 1978 року, розпорядження Київ!
ської міської державної адміністрації від 17 травня 2002 року № 979 "Про внесення змін та доповнень до рішення Виконкому Київ!
ської міської Ради народних депутатів від 16.07.79 № 920 "Про уточнення меж історико!культурних заповідників і зон охорони пам'!
яток історії та культури в м. Києві" та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації) від 07 травня 2012 року № 739 "Про реконструкцію пішохідної зони від парку "Володимирська гірка" до Києво!Печер!
ської лаври", з метою виявлення кращих пропозицій інженерно!архітектурного рішення надземного пішохідно!велосипедного
сполучення між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Провести міжнародний архітектурний закритий бліц�конкурс на
кращий проект інженерно�архітектурного рішення мостового пшіохідно�
велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська
гірка" в Печерському та Шевченківському районах м. Києва (далі — кон�
курс).

2. Погодити програму та умови конкурсу згідно з додатком.
3. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установ�
леному порядку:

3.1. виступити замовником конкурсу, зазначеного у пункті 1 цього роз�
порядження;

3.2. забезпечити проведення громадського обговорення конкурсних
проектів;

3.3. подати пропозиції щодо врахування даних видатків в бюджеті міс�
та Києва на 2013 рів до Департаменту фінансів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

3.4. утворити журі, залучити групу технічних експертів для розробки
конкурсного завдання (вихідних даних для проектування), визначити
учасників конкурсу та вжити інших заходів, пов'язаних із проведенням
конкурсу.

4. Взяти до відома, що фінансування заходів пов'язаних з виконанням
пункту 1 цього розпорядження, здійснюватиметься за рахунок та в межах
затверджених асигнувань, передбачених замовнику на зазначену мету в
бюджеті міста Києва на 2013 рік та інших джерел, не заборонених зако�
нодавством.

5. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз�
порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

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

Голова О. Попов

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 5 квітня 2013 року  № 472

ПРОГРАМА ТА УМОВИ 
міжнародного архітектурного закритого бліц!конкурсу на кращий проект 

інженерно!архітектурного рішення мостового пішохідно!велосипедного переходу 
між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" 

в Печерському та Шевченківському районах м. Києва

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про архітектурну діяльність", "Про основи містобудування", "Про столи�
цю України — місто�героЙ Київ", Указу Президента України від 25 лютого 2008 року № 157/2008 "Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва",
постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2137 "Про затвердження порядку проведення архітектурних та містобудівних кон�
курсів", Переглянутої рекомендації, що стосується міжнародних конкурсів з архітектури і містобудування, прийнятої Генеральною конференцією
ЮНЕСКО 27 листопада 1978 року, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17 травня 2002 року № 979 "Про внесення змін та до�
повнень до рішення Виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16.07.79 № 920 "Про уточнення меж історико�культурних заповідників
і зон охорони пам'яток історії та культури в м. Києві" та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 07 травня 2012 року № 739 "Про реконструкцію пішохідної зони від парку "Володимирська гірка" до Києво�Печерської лаври", оголо�
шується міжнародний закритий архітектурний бліц�конкурс на кращий проект інженерно�архітектурного рішення мостового пішохідно�велосипедно�
го переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" в Печерському та Шевченківському районах м. Києва (далі — конкурс).

1. Метою конкурсу є визначення кращої пропозиції інженерно�архітектурного рішення мостового пішохідно�велосипедного переходу між парками
"Хрещатий" та "Володимирська гірка" в Печерському та Шевченківському районах м. Києва.

2. Завданням конкурсу є:
привернути увагу професіоналів та широкої громадськості до необхідності вдосконалення головного туристичного пішохідно�велосипедного марш�

руту від Володимирської гірки до Києво�Печерської лаври по Дніпровським схилам;
залучити до участі в конкурсі та його організації кращих вітчизняних та іноземних фахівців — архітекторів та інженерів — у галузі мостобудування, що

мають відповідний досвід;
на конкурсній основі виявити кращі ідеї та авторів проекту мостового пішохідно�велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимир�

ська гірка".
3. Проведення конкурсу передбачає реалізацію проекту унікальної інженерної споруди — символу інженерних досягнень, взірця стилю та дизайну,

яка буде користуватися великим попитом киян та туристів міста.
Реалізація конкурсного проекту дозволить:
організувати пішохідно�велосипедне сполучення між зазначеними парками;

Про передачу комунальному підприємству "Київпастранс" 
земельної ділянки для облаштування майданчика для відстою автотранспорту

з подальшими його експлуатацією та обслуговуванням на перетині 
вул. Сулеймана Стальського та вул. Братиславської у Дніпровському 

та Деснянському районах м. Києва
Рішення Київської міської ради № 519/9576 від 22 травня 2013 року

Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки комунальному підприємству "Київпастранс" для облаштування май�
данчика для відстою автотранспорту з подальшими його експлуатацією
та обслуговуванням на перетині вул. Сулеймана Стальського та вул. Бра�
тиславської у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва (справа
№ Д�6787, заява ДЦ № 030�000085292�014 від 14.05.2013).

2. Передати комунальному підприємству "Київпастранс", за умови ви�
конання пункту 3 цього рішення, в короткострокову оренду на 5 років зе�
мельну ділянку загальною площею 0,5700 га (в тому числі площею 0,5599
га в межах червоних ліній) для облаштування майданчика для відстою ав�
тотранспорту з подальшими його експлуатацією та обслуговуванням на
перетині вул. Сулеймана Стальського та вул. Братиславської у Дніпров�
ському та Деснянському районах м. Києва із земель комунальної власно�
сті.

3. Комунальному підприємству "Київпастранс":
3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог

статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін надати до Департаменту земельних ресурсів ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) документи, визначені законодавством, необхідні для укладан�
ня договору оренди земельної ділянки.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, розміщених у межах зе�
мельної ділянки.

3.4. Виконати вимоги, викладені у листі Департаменту містобудування
та архітектури від 11.02.2013 № 1572/0/12/19�13.

3.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київської
міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013
рік".

4. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільо�
вим призначенням тягне за собою припинення права користування нею
відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 24 липня 2013 року

Про затвердження проекту 
"Реставрація та реконструкція з прибудовою 

до школи "Ліцей № 100 "Поділ" по вул. Покровській, 4/6 
у Подільському районі м. Києва"
Розпорядження № 690 від 14 травня 2013 року

Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України — місто!герой Київ", постанови Кабінету Міністрів України від 11
травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", розпорядження виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 квітня 2012 року № 534 "Про реставрацію та реконструкцію з прибудо!
вою до школи "Ліцей № 100 "Поділ" по вул. Покровській, 4/6", в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити проект "Реставрація та реконструкція з прибудовою до школи "Ліцей № 100 "Поділ" по вул. Покровській, 4/6 у Подільському районі
м. Києва", враховуючи позитивний висновок комплексної державної експертизи Київської міської філії "Київдержекспретиза" Державного підприємства
"Спеціалізована державна експертна організація — Центральна служба Української державної будівельної експертизи" від 12 серпня 2009 року № 11�
00015�09 та позитивний експертний звіт ДП "Укрдержбудекспертиза" від 19 грудня 2012 року № 00�1788�12/КД, з такими основними техніко�еконо�
мічними показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ) та інфляційних процесів (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості
будівництва, здійснює замовник будівництва на підставі обгрунтувальних документів та за результатами їх детальної перевірки в установленому поряд�
ку.

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

Голова О. Попов

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

від 10 серпня 2010 року № 593 
"Про Громадську гуманітарну раду м. Києва"

Розпорядження № 703 від 15 травня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 ро!

ку № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", з метою
приведення Положення про Громадську гуманітарну раду м. Києва і складу Громадської гуманітарної ради м. Києва у відповідність
до вимог законодавства України та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Положення про Громадську гуманітарну раду
м. Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 серпня
2010 року № 593:

1.1. У підпункті 3.3 пункту 3 Положення слова "Київської міської дер�
жавної адміністрації" замінити словами "виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

1.2. У пункті 5 Положення слова "районними у м. Києві радами та
районними державними адміністраціями" замінити словами "районними
в місті Києві державними адміністраціями".

1.3. Пункт 6 Положення викласти у такій редакції:
"6. Рада утворюється у складі Голови, заступника Голови, секретаря

Ради та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Головою Ради є голова Київської міської державної адміністрації.
Заступником Голови Ради є заступник голови Київської міської дер�

жавної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Секретарем Ради є директор Департаменту культури виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
На час відсутності Голови Ради виконання його обов'язків здійснює за�

ступник Голови Ради.
До складу Ради за посадою входять голова Київської міської державної

адміністрації, заступник голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов'язків, директор Департаменту культури вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), інші посадові особи, представники об'єднань громадян, про�
відні вчені (за згодою).

Персональний склад Ради затверджується розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�

трації). У разі потреби секретар Ради вносить Голові Ради пропозиції що�
до змін персонального складу Ради.

Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, визначає
порядок її роботи та головує на засіданнях Ради.

Секретар Ради:
1) скликає за дорученням Голови Ради засідання Ради;
2) забезпечує організацію діяльності Ради, підготовку планів роботи

Ради, питань порядку денного її засідань з урахуванням пропозицій чле�
нів Ради, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря�
дування та їх асоціацій, об'єднань громадян, підприємств, установ, орга�
нізацій;

3) затверджує за дорученням Голови Ради плани діяльності тимчасо�
вих робочих груп, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тим�
часових робочих груп персональний склад таких груп, координує їх ро�
боту;

4) здійснює моніторинг реалізації рішень Ради, регулярно інформує
Голову Ради та інших членів Ради про хід реалізації рішень;

5) виконує за дорученням Голови Ради інші завдання."
1.4. У пункті 9 Положення слова "Головним управлінням" замінити сло�

вом "Департаментом",
2. Затвердити зміни до складу Громадської гуманітарної ради м. Ки�

єва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 серпня 2010
року № 593, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

Показник Одиниця виміру Кількість

Площа ділянки га 0,900

Площа забудови, м2 4 801,00

в т.ч. прибудови м2 1 830,70

Поверховість пов. 3,4

Будівельний об'єм будинку 86 564,00

Загальна площа, в т.ч. прибудови м2

м2
15 595,30 
7 729,00

Кількість учнів учнів 1278

Загальна кошторисна вартість будівництва, у тому числі: тис. грн 76022,767

Будівельно*монтажні роботи тис. грн 54913,516

Устаткування тис. грн 3736,837

Пусконалагоджувальні роботи тис. грн 161,401

Інші витрати тис. грн 17211,013

Кошти на покриття ризику тис. грн 1668,801

Кошти на покриття витрат, пов'язанихз інфляційними процесами тис. грн 2688,843

розвинути туристичну інфраструктуру міста Києва;
покращити зовнішній вигляд території;
збагатити архітектурно�просторове середовище міста.
4. Замовником конкурсу є Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�

ністрації). Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32, тел. +38 044 235�10�25, тел./факс +38 044 279�41�67. Конкурс проводиться за під�
тримки Національної спілки архітекторів України.

5. Журі конкурсу утворюється замовником конкурсу для визначення кращих конкурсних проектів з числа поданих на конкурс, присудження їх авто�
рам премій, надання рекомендацій щодо використання премійованих конкурсних проектів. Голова журі та його заступники обираються на першому за�
сіданні журі шляхом таємного голосування простою більшістю голосів.

Замовник конкурсу призначає відповідального секретаря конкурсу. Відповідальний секретар конкурсу є водночас секретарем журі і бере участь у
його засіданнях без права голосу.

Журі конкурсу складається з представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, провідних українських та іноземних архітекторів
та інженерів. Критерієм відбору членів журі є високий професійний рівень організації/особи. Замовник може вносити зміни до складу журі конкурсу в
установленому порядку. У кожного члена журі передбачається один заступник. На всіх засіданнях журі протягом всього часу конкурсу мають бути при�
сутні всі члени журі, які мають право голосу, і заступники, що не мають права голосу. У випадку, якщо член журі відсутній на засіданні журі, заступник
отримує право голосувати замість нього до кінця засідання. Якщо з якої�небудь причини член журі повинен на короткий час залишити засідання, до
заступника переходить право голосу на час його відсутності і будь�яке прийняте в цей час рішення є остаточним. Якщо член журі відсутній на більшій
частині засідання чи не з'явився на ньому до його кінця, його заступник отримує право голосу, в тому числі включаючи право прийняття остаточного
рішення.

Рішення журі приймається простою більшістю голосів.
Голосування проводиться по кожному проекту окремо шляхом таємного або відкритого голосування, про що журі приймається рішення на першо�

му засіданні.
У разі рівного розподілу голосів, поданих за проект, голова журі має право вирішального голосу.
Рішення журі є остаточним і не може бути зміненим, в тому числі замовником конкурсу.
За рішенням Замовника має проводитись попередня експертиза конкурсних проектів. Експертами не можуть бути учасники конкурсу.
Журі не розглядає проекти:
відправлені або подані після закінчення встановленого терміну;
анонімність яких була свідомо порушена;
що не відповідають вимогам програми та умов конкурсу.
6. Підсумки конкурсу оформляються:
протоколом про підсумки конкурсу, який містить оцінку конкурсних проектів та рекомендації щодо їх використання, обґрунтування прийнятого рі�

шення або причин відхилення конкурсних проектів від розгляду, інші міркування журі. Протокол підписується головою та секретарем журі;
рішенням журі про розподіл премій. Рішення журі підписується усіма його членами, що брали участь у засіданні.
Зазначені документи передаються замовнику конкурсу у тижневий термін з дати підбиття підсумків.
Копія рішення журі та фотографії премійованих проектів направляються до Національної спілки архітекторів України та Міжнародної спілки архітек�

торів.
7. Для розробки конкурсного завдання (вихідних даних для проектування) замовник конкурсу залучає групу технічних експертів, до складу якої вхо�

дять спеціалісти в галузях архітектури, містобудування, інженерії, транспорту, охорони пам'яток культурної спадщини та екології.
8. Фінансування заходів, пов'язаних з проведенням конкурсу, здійснюватиметься за рахунок та в межах затверджених асигнувань, передбачених за�

мовнику на зазначену мету в бюджеті міста Києва на 2013 рік та інших джерел, не заборонених законодавством, та визначається наступним коштори�
сом:

Після проведення конкурсу складається виконавчий кошторис.
9. До участі у конкурсі замовником конкурсу запрошуються 10 авторських колективів та/або юридичних осіб, що мають відповідний професійний рі�

вень.
Право на участь у конкурсі мають авторські колективи та/або юридичні особи — учасники з України, які на день оголошення конкурсу мають в сво�

єму складі/штаті спеціалістів за фахом: "архітектор", "інженер" та мають відповідні правові підстави на впровадження проектної діяльності з проекту�
вання інженерно�транспортних споруд на території України,

Іноземні учасники, в країнах яких спеціальність "архітектор" або "інженер" не є предметом ліцензування, допускаються до участі в конкурсі у складі
авторських колективів за умови, що вони мають відповідний ступінь або відповідний сертифікат про професійну придатність, що відповідає EU under
2005/36/ЕС (ЕU directive on recognition of professional qualifications).

Юридичні особи можуть брати участь в конкурсі за умови, що до їх складу входить хоча б одна особа, що відповідає вищезазначеним вимогам.
На території України іноземці та особи без громадянства, які не отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати роботи, ви�

значені статтею 19 цього Закону, та брати участь у розробленні містобудівної документації, здійснювати проектування об'єктів архітектури, розробля�
ти робочу документацію для будівництва лише на підставі договорів з суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензію на виконання окре�
мих видів господарської діяльності у будівництві або із фахівцями, які мають кваліфікаційний сертифікат.

Учасниками конкурсів не можуть бути члени журі, відповідальний секретар конкурсу, їхні близькі родичі, особи, які готували конкурсну документа�
цію, а також особи, які безпосередньо пов'язані з членами журі виконанням трудових обов'язків.

10. До конкурсних рішень висуваються наступні вимоги:
Перед учасниками конкурсу ставиться завдання розробки проектних пропозицій зі створення мостового пішохідно�велосипедного переходу між пар�

ками "Хрещатий" та "Володимирська гірка".
Конкурсні рішення мають базуватися на розробленому конкурсному завданні (вихідних даних для проектування), яке відповідає містобудівним умо�

вам та обмеженням забудови земельної ділянки та виконуватись на базі програми та умов конкурсу,
При виконанні конкурсних рішень треба врахувати, що згідно з Історико�архітектурним опорним планом м. Києва та науково�проектною документа�

цією "Межі і режими використання охоронної (буферної) зони об'єкта всесвітньої спадщини "Київ: Собор св. Софії та прилеглі монастирські будівлі,
Києво�Печерська лавра", затвердженою наказом Міністерства культури України від 05 липня 2011 р. № 511/0/16�11, територія проектування розташо�
вана в межах наступних охоронних зон: буферної зони пам'яток всесвітньої спадщини Софія Київська та Києво�Печерська лавра, що знаходяться під
охороною ЮНЕСКО, пам'ятки ландшафту та історії місцевого значення "Історичний ландшафт Київських гір та долини річки Дніпро", пам'ятки садово�
паркового мистецтва національного значення "Володимирська гірка", пам'ятки садово�паркового мистецтва місцевого значення "Хрещатий парк", охо�
ронної зони пам'ятки національного значення "Будинок Купецького зібрання (Національна філармонія)", В охоронних зонах діють окремі режими вико�
ристання території та забороняються перетворення, що призводять до порушення традиційного міського середовища та зменшення його історико�
культурного та композиційно�художнього потенціалу, а саме:

зміни історичного розпланування;
зведення висотних будівель і споруд;
порушення історичного силуету;
порушення масштабних співвідношень в забудові.
Розробка конкурсних рішень має проводитись з урахуванням збереження ландшафтних особливостей на ділянці проектування.
Конкурсні рішення мають відповідати наступним принципам:
екологічність;
розвиток туризму;
збереження унікального київського ландшафту та об'єктів культурної спадщини;
активізація публічного простору.
Конкурсними рішеннями необхідно передбачити:
можливість розробки детальних стадій проектування та будівництво на базі конкурсного проекту мостового пішохідно�велосипедного переходу з

благоустроєм прилеглої території протягом 12 місяців з моменту підписання угоди між замовником конкурсу та переможцем конкурсу;
відповідність конкурсних рішень конкурсному завданню (вихідним даним для проектування);
створення безперервної системи пішохідно�велосипедного руху по головному туристичному маршруту — від Володимирської гірки до Києво�Печер�

ської лаври, передбачивши можливість продовження в майбутньому цього маршруту до Львівської площі (з урахуванням результатів Відкритого між�
народного архітектурного конкурсу "Благоустрій центральної частини міста Києва до Євро2012 та на перспективу");

створення зручного пішохідно�велосипедного сполучення між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка";
створення безперешкодних умов пересування маломобільних груп населення.
11. Конкурс проводиться як закритий міжнародний архітектурний конкурс. Конкурс проводиться в один тур. Конкурсні рішення, що подаються на

Конкурс, мають бути анонімні.
Робочі мови Конкурсу:
українська;
англійська.
Запрошені до участі учасники конкурсу одержують конкурсну документацію, до якої входять:
Програма та умови Конкурсу;
Конкурсне завдання (вихідні дані для проектування).
Якщо виникають питання хоча б у одного з учасників по програмі та умовам конкурсу, відповідь розсилається всім зареєстрованим учасникам.
12. Матеріали конкурсних рішень подаються на конкурс анонімно під девізом у вигляді шестизначного числа, яке проставляється у верхньому пра�

вому кутку на планшетах та пояснювальній записці.
Інформація про авторів проектних пропозицій (прізвища, імена, по батькові, адреси, банківські реквізити, ідентифікаційні коди), а також пропозиції

щодо розподілу можливої премії між членами авторського колективу, завірені їх підписами, подаються у запечатаному конверті з девізом у вигляді шес�
тизначного числа. Графічні матеріали подаються в електронному вигляді (pdf; 300 dpi).

13. Конкурс проводиться в термін з 05 квітня 2013 року по 26 травня 2013 року. Підсумки конкурсу підводяться 26 травня 2013 року.

14. За участь у конкурсі (подачу проекту, що відповідає умовам конкурсу і пройшов попередню експертизу проектів) передбачено наступні премії:
Одна Перша премія (переможцю конкурсу)в еквіваленті 120 000 грн.
Одна Друга премія в еквіваленті 80 000 грн.
Одна Третя премія в еквіваленті 40 000 грн.
Премія за 4�10 місце в еквіваленті 16 000 грн. (кожна)
Замовник конкурсу зобов'язаний виплатити всі премії, передбачені умовами конкурсу впродовж одного місяця з дня отримання бюджетного фінан�

сування на зазначені потреби.
15. Переможець конкурсу має переважне право на подальше розроблення проектно�кошторисної документації мостового пішохідно�велосипедного

переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка". З переможцем конкурсу укладається угода на розробку проекту в порядку, передбачено�
му Законом України "Про здійснення державних закупівель" за процедурою закупівлі в одного учасника.

16, Авторське право та право власності на проектні рішення, подані на конкурс, регулюються Законом України "Про авторське право та суміжні пра�
ва" та Переглянутою Рекомендацією що стосується міжнародних конкурсів з архітектури і містобудування, прийнятої Генеральною конференцією
ЮНЕСКО 27 листопада 1978 року.

17. Оприлюднення оголошення про початок конкурсу відбувається на офіційному веб�сайті Департаменту містобудування та архітектури
www.kga.gov.ua та у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

18. 25�26 травня 2013 року протягом міського свята "День Києва" в парку "Володимирська гірка" біля місця закладання мосту буде проведена пуб�
лічна виставка всіх конкурсних проектів, що були подані на конкурс.

З 27 травня 2013 року по 27 червня 2013 року публічна виставка всіх конкурсних проектів буде розміщена в Будинку Архітектора Національної спіл�
ки архітекторів України за адресою: вул. Б. Грінченка, 7, м. Київ, 01001.

Після закриття публічної виставки всі конкурсні проекти (матеріали) зберігаються у замовника.
19. З 27 травня 2013 року протягом місяця проводиться процедура громадських обговорень конкурсних проектів для забезпечення участі громад�

ськості в процесі прийняття містобудівних рішень. Початок процедури громадських обговорень буде оголошено на офіційному веб�сайті Департамен�
ту містобудування та архітектури www.kga.gov.ua.

Всі надані пропозиції будуть опрацьовані спеціальною Робочою групою, яка буде утворена наказом Департаменту містобудування та архітектури. Ре�
зультати опрацювання будуть оприлюднені на офіційному веб�сайті Департаменту містобудування та архітектури www.kga.gov.ua.

20. Календарний план�графік етапів проведення конкурсу та орієнтовні терміни реалізації проекту
05 квітня 2013 року — оголошення про Конкурс, початок реєстрації учасників Конкурсу;
19 квітня 2013 року — отримання учасниками конкурсного завдання, початок конкурсного проектування;
19 травня 2013 року — приймання проектів, поданих на конкурс;
20�22 травня 2013 року — попередня експертиза конкурсних проектів;
22�24 травня 2013 року — друк проектів, підготовка експозиції;
25�26 травня 2013 року — голосування журі;
26 травня 2013 року — оголошення результатів конкурсу;
25 травня 2013 року —27 червня 2013року — виставка конкурсних проектів;
липень 2013 року — підписання договору на подальші стадії проектування;
серпень — листопад 2013 року — проектування;
грудень 2013 року — процедура державної експертизи проекту;
лютий — червень 2014 року — будівництво;
липень 2014 року — введення в експлуатацію.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№ Назва статті витрат Кіль*
кість

Ціна Сума
грн.

1 Витрати, пов'язані з розробкою конкурсного завдання та друкуванням:

1.1. друк   планшетів   кращих   проектів   для влаштування виставки, монтаж виставки 10 400 4000

1.2. фотографування і виготовлення каталогу І фотоальбомів премійованих проектів 150 200 30 000

1.3. розроблення конкурсної документації 1 50 000 50 000

1.4. тиражування конкурсної документації 20 250 5 000

Всього за розділом 89 000

2 Витрати, пов'язані з членами журі та учасниками конкурсу:

2.1. переліт іноземних членів жури 4 12 500 50 000

2.2. проживання членів журі 4 3 000 12 000

2.3. Гонорари членів журі 7 16000 112 000

2.4. преміальний фонд:

2.4.1 1*а премія 1 120 000 120 000

2.4.2 2*а премія 1 80 000 80 000

2.4.3 3*я премія 1 40 000 40 000

2.4.4 премії з 4 по 10*е місце 7 16 000 112 000

Всього за розділом .    . 526 000

3 Витрати, пов'язані з оголошенням конкурсу та проведенням виставки

3.1. оприлюднення   в  ЗМІ  оголошення   про конкурс, підсумків конкурсу, конкурсних проектів; 1 25 000 25 000

3.2. роботи по залученню учасників та членів журі 17 5882,36 100 000

3.3. послуги Міжнародної спілки архітекторів щодо     надання     офіційної    підтримки конкурсу 1 60 000 60 000

Всього за розділом: 185 000

Разом: 800 000

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 24 липня 2013 року

До ювілею Шевченка: 
оновлений музей, віртуальний
архів, стрічки та рушник
У столиці та по всій Україні готуються до 200�річчя Кобзаря
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

9 березня 2014 ро світ відзнача-
тиме двохсотліття від дня народжен-
ня Вели о о Кобзаря. До свята за-
лишилося трохи більше дев’яти мі-
сяців, тож триває а тивна під отов-
а. Зо рема б дівлі Національно о
м зею Тараса Шевчен а провед ть
ремонтно-реставраційні роботи, а на
сайті м зею вже з’явився вірт аль-
ний архів до ментів. Крім то о, по-
цінов вачі творчості Кобзаря змо-
ж ть пере лян ти присвячені поетові
стріч и та вистав . Символом єд-
нання стане і р шни , вишитий
зна ових для Шевчен а місцях.

Національний музей Тараса Шевченка у Києві,

який зберігає майже 95 тисяч предметів, з яких від!

відувачам доступні для огляду дві тисячі експона!

тів, готується до ювілею. До цього часу у столично!

му музеї треба провести роботи з реставрації, ре!

монту та реконструкції.

Надмірна вологість, що давно стала проблемою

для музею, виникла внаслідок неякісного виконан!

ня робіт із облаштування гідроізоляції стін під час

останніх ремонтів у 1989 та 2004 роках. Це спричи!

нило втрату поясу гіпсововняного тиньку по всій

довжині фасаду, руйнування ліпного декору на сті!

нах споруд та під балконами. Крім того, порушив!

ся режим зберігання матеріалів у фондосховищах,

що знаходяться у підвальних приміщеннях. Біль!

шість понесли в інші місця, наразі тут частково

розміщуються скульптури. Також стало неможливо

працювати у внутрішніх приміщеннях робочого

флігеля. Тому наукові співробітники та технічний

персонал музею змушені тіснитися на другому по!

версі флігеля.

“На превеликий жаль, стіни нашого музею хворі.

І фактично цей рік піде на ремонт, на переоблад!

нання, хоча під час ремонту музей функціонувати!

ме”,— стверджує генеральний директор Націо!

нального музею Тараса Шевченка Дмитро Стус. За

словами фахівців, що проводять експертизу, насам!

перед будівлі необхідна належна гідроізоляція, щоб

вода з вулиці не потрапляла до підвальних примі!

щень. Потім вилікують грибок, відновлять венти!

ляцію і фасад. У музеї сподіваються, що рекон!

струкцію завершать до зими.

Ремонтно!реставраційні роботи проводитимуть!

ся у рамках підготовки до відзначення 200!річного

ювілею з дня народження Тараса Шевченка у 2014

році, згідно з Указом Президента України

№ 257/2012 від 11.04.2012 року “Про додаткові за!

ходи з підготовки та відзначення 200!річчя від дня

народження Тараса Шевченка”. Із державного бю!

джету музею вже виділили 27 мільйонів гривень.

Планується облаштувати і кілька спеціальних при!

міщень: нові експозиційні зали, сучасні фондосхо!

вища із обладнанням, яке дозволятиме зберегти

експонати у належному стані, зали для майстер!

класів, лекторіїв, презентацій, різноманітних ви!

ступів та концертів. По завершенні ремонтно!рес!

тавраційних робіт оновлений музей стане справж!

нім центром розвитку української культури.

Унікальні документи про Тараса 
Шевченка тепер доступні у мережі 
Інтернет

Вперше оцифрований архів документів про жит!

тя і творчість Кобзаря представлений широкому

загалу на сайті Національного музею Тараса Шев!

ченка (www.museumshevchenko.org.ua). Протягом

місяця було оцифровано 138 архівних справ, при!

близно по 150–200 листів у кожній. Загальна кіль!

кість сторінок склала 9 тисяч штук.

До цього в експозиції знаходилася лише невели!

ка частина документів, що зберігаються в музеї.

Більшість же матеріалів була доступна лише вузь!

кому колу людей — науковцям, аспірантам. А серед

цих документів є й унікальні: прижиттєві твори з

автографами автора (“Гайдамаки”), метрична кни!

га 1795 року із записом про народження майбут!

нього поета, рапорт в академію мистецтв 22 берез!

ня 1845 року, особиста справа Т. Г. Шевченка кан!

целярії Імператорської академії художеств тощо.

Всі вони мають обмежений термін зберігання,

зшиті у справи і не розшиваються. А електронні ко!

пії дають змогу ознайомитися з ними повністю.

Щоб зберегти документи для нащадків та відкрити

їх усьому світу, і був реалізований проект “Віртуаль!

ний архів Тараса Шевченка”.

За словами генерального директора Національ!

ного музею Тараса Шевченка Дмитра Стуса, на

сьогодні перед музеєм стоїть завдання поступової

його трансформації в науково!дослідний та попу!

ляризаторський центр. “З появою сайту у нас

з’явилася ідея віртуального музею, що дасть мож!

ливість популяризувати особистість Тараса Шев!

ченка у всьому світі,— говорить він.— А для цього

вся шевченкіана має бути доступна для кожного у

мережі Інтернет”.

Стрічки, присвячені життю і творчості
Кобзаря, отримають нове життя

До 200!річчя з дня народження Тараса Шевчен!

ка, яке відзначатиметься у 2014 році, Держкіно та

Національний центр Олександра Довженка готу!

ють ексклюзивний пакет відреставрованих і оциф!

рованих кінострічок, які відображають життя і

творчість українського генія.

Як розповіла голова Держкіно України Катерина

Копилова, будуть оцифровані фільми “Сон” В. Де!

нисенка 1964 року, “Наймичка” І. Молостової і 

В. Лапокніша 1963 року, “Тарас Шевченко” 

П. Чардиніна 1926 року і “Тарас Шевченко” І. Сав!

ченко 1951 року. Зокрема частину німої чорно!білої

стрічки “Тарас Шевченко” озвучує фольклорний

гурт “Гуляйполе”, виконуючи псалми і народні піс!

ні. В оригіналі вона складається з 15!ти частин і

триває три години. Картина ілюструє історію укра!

їнського народу, показуючи природу, побут і будні

наших предків.

Крім того, існує кілька важливих кіноініціатив,

присвячених ювілею Тараса Шевченка. Вже зараз у

виробництві знаходиться фільм Михайла Іллєнка

“Толока”, в основі якого — поетична мініатюра

Кобзаря “У тієї Катерини хата на помості”. А ре!

жисер і сценарист Олександр Денисенко незаба!

ром реалізує ідею, яка перенесе глядача в Середню

Азію у тяжкі роки заслання Тараса Шевченка. Це

фільм “Таразі. Прощання з пустелею”.

Шевченко “ожив” на сцені театру

Київський муніципальний академічний театр

опери і балету для дітей та юнацтва вже цього року

презентував киянам та гостям столиці музично!

драматичний спектакль “Шевченкові дороги”.

Планується, що ця вистава показуватиметься і на!

ступного театрального сезону у рамках святкуван!

ня 200!річчя з дня народження Кобзаря.

Відвідавши виставу, глядачі зможуть відкрити

для себе, крім абстрактного Шевченка!поета, ще й

Шевченка як живу людину. Чому він був шанова!

ний серед петербурзької інтелігенції та які події не

вивчаються у школі — саме на цьому акцентує ви!

става.

Автором сценарію та постановником став режи!

сер, актор та популярний співак Дмитро Тодорюк,

а образ Тараса Шевченка втілив актор Дмитро Фо!

щанка. У центрі оповіді — кілька моментів із життя

Кобзаря. Спочатку поет отримує звістку про визво!

лення, пізніше у Нижньому Новгороді, де його

приймає світське товариство, закохується в актри!

су Катерину Піунову. Шевченко пропонує їй одру!

житися та отримує відмову. Далі показують, як у

Києві Кобзар пише комедію “Сон”, яка стає при!

водом для наклепу у третій відділ імператорської

канцелярії. Наступний фрагмент: гостюючи у Пе!

тербурзі, Шевченко малює портрет англійського

трагіка Айрі Олдріджа, і в розпал веселощів ври!

ваються жандарми, які заарештовують митця.

Остання частина показує, як, звільнившись, поет

зустрічається з сестрою на батьківщині, у селі Ки!

рилівка, повертається до Петербурга, отримує

звання академіка Академії художеств і помирає...

У постановці використані твори Тараса Шевчен!

ка, спогади сучасників про нього. Музичне оформ!

лення складають твори Д. Бонковського, Дж. Вер!

ді, М. Вериківського, Дж. Гершвіна, К. Данькеви!

ча, М. Лисенка, Б. Лятошинського, М. Мусорг!

ського, М. Римського!Корсакова, Я. Степового, І.

Стравінського, Д. Шостаковича тощо.

Рушник поєднає міста та країни

Ще однією значущою подією до ювілею стане

“Рушник Великому Кобзареві”. Його вишивання

розпочали у Каневі в день перепоховання Кобзаря

на Чернечій горі. Планується, що досвідчені і моло!

ді майстрині у місцях, де бував Тарас Шевченко —

від маленьких черкаських сіл до Петербурга, Мос!

кви, Києва та інших міст, — спільно вишиють слова

“Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю”. На

крилах рушника з обох сторін буде зображено Дере!

во життя та вишиті знаменні дати “1814–2014”.

Масштабна міжнародна мистецька акція “Обні!

міться, брати мої” стане не менш значущою, ніж

рушник національної єдності, який вишивали по

всій Україні у 2007–2008 роках

У м зично-драматичном спе та лі "Шевчен ові
доро и" театр опери і балет для дітей та юнацтва
Шевчен о постає я жива людина, з власними
поч ттями та переживаннями

На "Р шни Вели ом Кобзареві" вишиватим ть Дерево життя, притаманні У раїні орнаменти, цитат
з твор Кобзаря та знаменні дати "1814–2014"

Через нея існі роботи з ідроізоляції під час попередніх ремонтів б дівля Національно о м зею Тараса
Шевчен а переб ває жахливом стані

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

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

Доводимо до споживачів б дин за адресою:

м. Київ, Оболонсь ий район, Оболонсь а Набережна, 1, орп с 1, наст пне:

За альний розмір тариф на посл и з обсл ов вання б дин та приб дин ової
території, розрахованих з ідно з постановою КМУ від 1 червня 2011р. № 869, с ладає:
5,8647 рн.

Перелі посл та періодичність їх надання, що входять до с лад тариф :
Прибирання приб дин ової території ( ожно о дня);
Прибирання сходових літин (три рази на тиждень);
Вивезення поб тових відходів ( ожно о дня);
Техничне обсл ов вання ліфтів;
Обсл ов вання систем диспетчеризації;
Техничне обсл ов вання вн трішньоб дин ових систем ГВП і ХВП, водовідведення,

теплопостачання;
Дератизація (1 раз на вартал);
Дезинсе ція (1 раз на вартал);
Обсл ов вання димовентиляційних аналів;
Техничне обсл ов вання та поточний ремонт систем протипожежної автомати и;
Поточний ремонт онстр тивних елементів вн тришньоб дин ових систем ГВП і ХВП;
Поливання дворів, л мб і азонів;
Прибирання і вивезення сні , посипання частини приб дин ової території,

предназначеної для проход та проїзд ;
Е спл атація номерних зна ів на б дин ах;
Освітлення місць за ально о орист вання, підвальних приміщень та під ач вання води;
Енер опостачання ліфтів;
Інформація доводиться зв'яз з введенням б дин в е спл атацію. Стро , протя ом

я о о приймаються за важення та пропозиції від меш анців б дин , становить 15 днів (з
24.07.2013р. — 07.08.2013р.), за адресою: м. Київ, Оболонсь а Набережна, 1, орп с 1.

Тел.: 426-5654; 426-8399.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Д'ячен а Кирила
Ярославовича, остання відома адреса проживання Д'ячен а Кирила
Ярославовича: м. Київ, пров. Вільшансь ий, б дино 13, я
відповідача по цивільній справі за позовом П блічно о а ціонерно о
товариства "У рсоцбан " до Д'ячен а Кирила Ярославовича про
звернення стя нення на предмет іпоте и шляхом визнання права
власності, я е призначено на 31 липня 2013 ро на 9.05
і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб.17,
під олов ванням с дді Бортниць ої В.В.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане відділом
приватизації державно о житлово о фонд Хар івсь ої районної
державної адміністрації м. Києва (з ідно з розпорядженням (на азом)
№ 13 від 18 люто о 1993 р. за адресою Хар івсь е шосе, 154, в. 118
на ім'я Бере ль о Надії Йосипівни, Бере ль о Сер ія
Станіславовича через пош одження печаті вважати недійсним.

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

А К В А Б Г А Л С

Б А Н Д Е Р И Л Ь Я В

С П У Д У А У Я В А

Т К А П Т Е Н А Р М У С

Р К А Д О Б А Т

А В Е С Т А В Ш И

К А К Х Р Е Щ А Т И К

Т Р Ю К О Р І Г А

Відповіді на сканворд 
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Хрещатик 24 липня 2013 року

Спортивні новини

Футбол. Визначено дату протистояння між 
“Динамо” та “Шахтарем”
Дире ція ф тбольної Прем’єр-лі и затвердила дати проведення і

час почат матчів 4- о т р чемпіонат У раїни. Центральний матч т -
р — битва між “Шахтарем” і “Динамо” — відб деться неділю, 4
серпня, на “Донбас Арені”. Поєдино розпочнеться о 19.00. Старт є
т р п’ятницю, 2 серпня, матчем “Іллічівець” — “Карпати”. П’ять по-
єдин ів відб д ться 3 серпня, а 4 серпня, рім раїнсь о о дербі,
пройде ра “Чорноморець” — “Метал р ” (Донець )

Баскетбол. “Будівельник” поповнився ветераном
Один із ращих вітчизняних равців часів незалежності, е с- равець

національної збірної і семиразовий чемпіон У раїни Леонід Яйло повер-
тається вели ий бас етбол. Мин лий сезон бас етболіст (1973 р. н.—
203 см, 109 ) провів бас етбольном л бі “Ми олаїв” я асистент
оловно о тренера оманди А ріса Галвановс іса. Свій же останній се-
зон я ості равця Леонід Яйло провів чемпіонаті 2011-2012 ро ів, ви-
ст паючи за МБК “Ми олаїв”. У позамин лом сезоні С перлі и ветеран
приносив “чай ам” 6,1 оч а + 4,3 підбирання + 1,6 передачі, реалізов -
ючи 55,6 % ид ів із середньої та ближньої дистанцій. Зазначимо, що
равець же двічі вист пав за “б дівельни ів” — на почат своєї профе-
сійної ар’єри (1993-1997) і на її заході (сезон 2007-2008). Я равець
“Б дівельни а” Леонід Яйло 5 разів ставав чемпіоном У раїни

Стрибки у воду. Ілля Кваша — віце"чемпіон світу
На чемпіонаті світ з водних видів спорт , я ий триває в іспансь ій

Барселоні, с арбнич а збірної У раїни поповнилася першою на оро-
дою. У стриб ах вод з метрово о трампліна Ілля Кваша, я ий ми-
н ло о місяця став чемпіоном Європи цій дисципліні, піднявся на
др сходин п’єдестал пошани, набравши 434,30 бала. Перелом-
ною для нашо о спортсмена стала четверта спроба, після ви онання
я ої підопічний Тетяни Мар’ян о піднявся на др позицію і втри-
мався на ній до завершення зма ань. Перемо ж здоб в итайсь ий
спортсмен Лі Ші сін, набравши с мі за шість стриб ів 460,95 бали.
А бронзові на ороди дісталися представни Ме си и Алехандро Ча-
вес — 431,55 бали

Спортивне життя. На Київщину повертається
водна Формула"1
Цими вихідними, 26-28 липня, на Київсь ом водосховищі, поблиз

Виш орода, сп стяться моторні човни для часті Форм лі-1 на воді.
Зазначимо, що Гран-прі У раїни є др им етапом цьо орічно о чемпіо-
нат світ . У п’ятницю, 26- о, відб д ться валіфі аційні заїзди. На-
ст пно о дня — сама он а. А яс равим продовженням офіційних пе-
ре онів б де зма ання на К бо Президента У раїни. У ньом пілоти
зма аються майстерності долати 180- рад сні повороти на величез-
ній швид ості. Ор анізатори очі ють, що інтерес до водних пере онів
б де та им, я і в попередні ро и. На адаємо, що водна Форм ла-1
проходитиме Виш ороді до 2017 ро

Температура +17°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура +22°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 53 %

Температура +18°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 71 %

Прогноз погоди на 24 липня 2013 року

ОВНАМ під аз ватиме інт їція, чим займатися і я діяти в ри-
тичних сит аціях. Не за аняйте себе в зь і рам и, процес дося -
нення мети від цьо о не прис ориться. Ваш бальзам для д ші — це
повна свобода, робіть те, що о риляє, спіл йтеся з тими (неза-
лежно від стат с ), хто до вподоби, має споріднений р озір.
ТЕЛЬЦІ, тр діться завзято над завершенням розпочато о рані-

ше фронт робіт, нічо о ново о професійній сфері розпочинати
не слід, очі ваний рез льтат — н льовий. Втім, оли щось не
влаштов є, можна “наля ати” шефа тим, що все обридло, а ви о-
тові звільнитися (вип стивши та им чином б нтарсь пар )...
Можливо, після цьо о інцидент вас почн ть більше цін вати. В ла-
дайте енер орес рси в сім’ю і охайтеся, до 16 серпня опі ою Бо-
ині Любові забезпечені!
БЛИЗНЯТА, я ори інальний порадни та м дрий наставни ,

ви — сама дос оналість, володієте д ховним досвідом, ні альною
інформацією, що здатна змінити життя інших людей на раще.
В ладайте той рес рс бла і справи, а хто віддає — той ба атіє. І
майте на вазі: цьо о ро небесами вам дається понад мір , том
не “ ребіть” все до себе, діліться.
РАКИ, традиційний підхід до справ, либо о вистраждані пере-

онання матим ть н льовий ефе т з ціл ом об’є тивних причин.
Ш айте нетрадиційні варіанти для реалізації зад мів. Я що опи-
нилися новом оле тиві, ознайомтеся з йо о неписаними пра-
вилами і нала одьте онта т з неформальними лідерами.
ЛЕВИ, д х с перництва пост пово розвіюється, втім, я що за

інерцією продовж єте он р вати, ни аючи омпроміс , тим ір-
ше: подібне приваблює подібне. Напри лад, можете “наля ати”
партнера, що отові розірвати з ним стос н и і вн трішньо навіть
налашт ватися на та ий ардинальний ро — насправді цьо о не
відб деться, ос іль и замін с п тни знайти неможливо, адже
він є вашим дзер алом. Працюйте над собою!
ДІВИ, вас остях Бо иня чарівності (до 16 серпня), сяйте

вродою, зваблюйте то о, хто припав до серця, ви оролі на бал
романти и, отрих обожнюють, отові небо до ні прихилити. Сьо-
одні на роботі се непередбачливо, роз рібайте тр дові завали,
т т очі ють нестандартні завдання, з чим ви ч дово впораєтеся.
ТЕРЕЗИ, налашт йтеся на хвилю нестандартно о мислення,

від иньте штампи, що є айданами для творчо о злет . Навіть я -
що зайняті звичною роботою, дайте волю фантазії, р хайтеся в ні-
сон з реативними імп льсами, нехай д м и с ач ть, я їм зама-
неться.
СКОРПІОНИ потреб ють спо ійної домашньої атмосфери, але,

на жаль, під рідним дахом дис омфорт. У вас є вибір — н дь ва-
ти з домочадцями, завітати в ості до др зів чи знайти десь місце
з позитивним психоло ічним мі ро ліматом. І лише пізно вечері
настане д шевна армонія, а інтимні розва и подар ють незрівнян-
н насолод . Знайте: вас щиро охають, і ця медова пора продов-
житься до 16 серпня.
СТРІЛЬЦІВ вабить се ці аве, нетрадиційне, е с люзивне, і ви

неодмінно отримаєте т інтри юч інформацію, насамперед в Ін-
тернеті. Тіль и не сидіть воч ою, влаштов йте з стрічі, знайомте-
ся з ори інальними особами, спіл йтеся з езотери ами, астроло-
ами, на овцями, б дьте в рсі всіх новин — від останніх пліто
до на ових від риттів Вселенсь о о масштаб . Це наповнить вас
б рхливими враженнями, за я ими та з олодніла д ша!
КОЗЕРОГИ, наведіть лад фінансовом осподарстві, займай-

теся приємними справами, що вселяють радість, тоніз ють інте-
ле т, паралельно доля під идатиме приємні сюрпризи. Робити
остаточні виснов и, приймати ардинальні рішення чи б д вати
лобальні плани на майб тнє не слід. “Кайф йте” до пізньо о ве-
чора, а потім вас про инеться дар психоло а, і все вдасться на
слав .
ВОДОЛІЇ, ви — сильна самодостатня особистість, тримайтеся

достойно, не омпле с йте в моменти, оли хтось із оточення ра-
с ється, нама аючись вас перевершити. Це ви ли до бою, прий-
мати я ий немає сенс . Задовольняйте тілесні та д шевні потреби,
тримайтеся від по аних звичо , вам слід збаланс вати себе, аби
армонійно вписатися нав олишню атмосфер . Дис омфорт —
це си нал про неполад и в ор анізмі, необхідно терміново змінити
стиль життя чи розпорядо дня!
РИБИ, день армічний, заляжте на дно, не рвіться на бойов пе-

редов , а робіть лише те, що вас проситим ть люди чи вима атиме
збі обставин. Принаймні а тивна часть розв’язанні ч жих проб-
лем зарах ється я списання на опичених армічних бор ів. Пізній
вечір приємно порад є, і я що напередодні м чили таємні с мніви,
підозри, інці дня перед вами нарешті засяє во ни істини

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

Кияни здобули золото
У вітчизняній першості з американського футболу відбувся 
останній тур

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Цими вихідними в остан-
ньом т рі від рито о чем-
піонат У раїни визначили-
ся призери першості з
амери ансь о о ф тбол .
На столичном стадіоні
“Дніпровець” місцеві “Бан-
дити” приймали дніпро-
петровсь і “Ра ети”. Т р-
нірне становище б ло та-
им, що разі перемо и
золоті на ороди діставали-
ся иянам. У підс м
“Бандити” зібрались і не
залишили опонентам жод-
но о шанс , обі равши
остей з рах н ом 36:0.

Ще задовго до початку матчу між

київськими “Бандитами” та дніпро�

петровськими “Ракетами” почали

збиратися перші вболівальники.

Звичайно, за кількістю глядацька

аудиторія американського футболу

дещо поступається своїм “колегам”

з більш традиційних видів спорту,

але це аж ніяк не позначається на

емоційності вболівання. Про це

“Хрещатик” запевнив 64�річний

місцевий житель Георгій Крікашві�

лі: “Я з дитинства звик проводити

вихідні на стадіонах. І хоча з віком

сил залишилось вже не так багато, та

я знайшов свою віддушину. Це —

американський футбол. Щоразу, ко�

ли тут відбуваються ігри, я прихо�

джу. Спочатку було складно зрозумі�

ти правила і що до чого. Але згодом

я більш�менш розібрався і тепер мо�

жу без проблем спостерігати за про�

тистояннями. Мені дуже подобаєть�

ся динаміка цієї гри”.

Звітний матч обіцяв бути дуже ці�

кавим, і це не дивно, адже у ньому

вирішувалася доля золотих нагород.

Одразу три команди мали у своєму

активі по 13 очок — це київські

“Бандити”, донецькі “Скіфи�Дон�

НТУ” та харківські “Атланти”. Од�

нак за додатковими показниками на

найвищому щаблі турнірки знахо�

дився саме столичний клуб, тому

його влаштовувала перемога з будь�

яким рахунком. І свої чемпіонські

претензії “Бандити” почали демон�

струвати вже з перших хвилин. По�

тужна гра у нападі і неймовірна при

захисті дозволила їм вже після двох

зіграних чвертей здобути собі ком�

фортну перевагу — 24:0.

Здавалося, що за час, що зали�

шився, кияни зможуть спокійно за�

вершити гру, однак у другій полови�

ні зустрічі їм було значно важче. У

якусь мить гості почали грати досить

агресивно, і деякі епізоди завершу�

валися неприємними зіткненнями.

Звичайно, до серйозних травм спра�

ва не дійшла, однак синці були май�

же у кожного футболіста. Ближче до

завершення спортсмени зменшили

оберти, і гра перейшла у більш спо�

кійне русло. У підсумку “Бандити”

довели справу до логічного завер�

шення і здобули впевнену перемогу

з рахунком 36:0. Цей успіх дозволив

відсвяткувати столичному клубу

перший чемпіонський титул за 6 ро�

ків існування.

Після отриманих нагород один із

найдосвідченіших футболістів у

складі переможців Дмитро Сербін

поділився своїми відчуттями: “У

цій грі я вже 12 років. Це моє друге

чемпіонство. На цю зустріч ми на�

лаштовувалися дуже серйозно. Усі

хлопці були готові полягти тут на

полі, але здобути перемогу. Приєм�

но, що усі наші старання заверши�

лися золотими медалями. Вам мо�

же здатися, що у цій грі перемага�

ють лише здоровані, але це не так!

Американський футбол я б порів�

няв із шахами. Майже кожен фут�

боліст — це важлива фігура на по�

лі, і якщо він “випадає” — це неод�

мінно позначаться на результаті

всієї команди. Тому, коли відчува�

єш у собі хоч якусь невпевненість,

краще на поле не виходити. Але

мушу вас запевнити: у нашому ко�

лективі усі завжди готові на всі

сто”
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Цей день в історії 24 липня

День рівноапостольної Оль-
и, ня ині Київсь ої
1701—франц зь ий олоніаль-

ний адміністратор Ант ан Кадила
засн вав тор ов фа торію Дет-
ройт (нині місто є вели им про-
мисловим центром)
1728 — відомий мореплавець і

першовід ривач Віт с Берін на
ораблі "Св. Гавриїл" відплив з
Камчат и
1783 — народився Сімон Болі-

вар, ерой національно-визвольної
боротьби за незалежність Півден-
ної Амери и проти іспансь о о о-
лоніально о ніт , національний
ерой Венес ели, Кол мбії, Пер ,
Болівії та Е вадор
1802 — народився Але сандр

Дюма (Дюма-бать о), франц зь-
ий письменни . Автор поп ляр-
них істори о-при одниць их рома-
нів "Три м ш етери", "Через двад-
цять ро ів", "Ві онт де Бражелон",
"Королева Мар о", "Граф Монте-
Крісто"
1918 — етьман У раїни Павло

С оропадсь ий затвердив за они
про за альн війсь ов повинність
і римінальн відповідальність за
перевищення ма симально вста-
новлених цін та за спе ляцію
1981— ряд Італії заборонив ді-

яльність всіх масонсь их лож і та-
ємних товариств
1990 — с асована введена

п'ять ро ів том заборона ("с хий
за он") на продаж ал о олю в
СРСР
1990— рішенням Президії Київ-

сь ої місь ої ради народних деп -
татів перед б дин ом місь ради
пор ч з Державним прапором
УРСР піднято національний синьо-
жовтий прапор. 28 січня 1992 ро
Верховна Рада У раїни затвердила
йо о Державним прапором У раїни
1991 — Бат рині від рито

пам’ятн плит етьманові У раїни
Іванові Мазепі
1993 — Центральний Бан Росії

попередив населення про виве-
дення з рошово о обі пюр ра-
дянсь о о зраз а. Єдиним рошо-
вим засобом став новий
російсь ий р бль

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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На столичном стадіоні "Дніпровець" місцеві "Бандити" приймали дніпропетровсь і "Ра ети"
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