
Реконструкцію Поштової площі
завершать до кінця року
Вже восьмого серпня відкриють рух одним із підземних тунелів

Нині роботи на транспортному об’єкті

тривають повним ходом. Тож вже за тиж�

день, восьмого серпня, відкриють для про�

їзду один з транспортних тунелів на По�

штовій площі. Про це заявив віце�прем’єр�

міністр України Олександр Вілкул під час

огляду реконструкції розв’язки.

“Без розвитку дорожньої мережі не�

можливий розвиток сучасного мегаполі�

су. Уряд допомагає створити автомагіс�

траль безперервного руху від Столичного

шосе до Оболоні. Вже збудовано п’ять

об’єктів, наразі створюється останній

шостий об’єкт — транспортна розв’язка

на Поштовій площі. Повністю роботи тут

повинні бути завершені до кінця року. А

вже восьмого серпня буде відкрито рух

по тунелю по Поштовій площі”,— зазна�

чив пан Вілкул.

Як розповів “Хрещатику” заступник

директора КП “Дирекція будівництва

шляхово�транспортних споруд” Микола

Васильцов, наразі будівельники завер�

шують вкладання дорожнього покриття,

а до кінця тижня розпочнуть асфальту�

вання тунелю. А відразу після здачі

об’єкта розпочнуть і земляні роботи зі

спорудження другого тунелю — його

планують здати вже у жовтні. До речі, ре�

конструкція транспортного об’єкта здій�

снюється із використанням новітніх тех�

нологій та сучасних матеріалів, насампе�

ред вітчизняного будівництва.

Поки що ж із восьмого серпня автомо�

білі тунелем рухатимуться у двох напрям�

ках: дві смуги — на Поділ, дві — до мосту

“Метро”. А після остаточної здачі об’єк�

та автомобільні потоки розведуть.

Відповідно до проекту, передбачено

також будівництво естакади лівопово�

ротного з’їзду з Володимирського узвозу

на Набережно�Хрещатицьку вулицю

довжиною 385 м, а також правоповорот�

ного з’їзду з Володимирського узвозу на

Набережне шосе. Нагадаємо, що на пер�

шому етапі масштабної реконструкції, 25

травня цього року, було відкрито розв’яз�

ку з Володимирського узвозу на вул. На�

бережно�Хрещатицьку, що забезпечило

безперебійний проїзд автомобілів.

Загальна вартість проекту реконструк�

ції Поштової площі становить понад 426

млн грн. Для робіт на транспортній роз�

в’язці використовується механізм спів�

фінансування 50/50, за яким половину

вартості проекту надає уряд, а решта

коштів надходить з міського бюджету.

“Будівництво цієї розв’язки дає нам

можливість фактично вирішити пробле�

му складного проїзду набережною Дніп�

ра, а також з лівого берега міста на пра�

вий. Цей проект вдається реалізовувати

завдяки допомозі уряду та підтримці

Президента України, адже держава сьо�

годні вкладає значні кошти у розвиток

інфраструктури Києва”,— наголосив го�

лова КМДА Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації відзна�

чив, що в рамках реконструкції на По�

штовій площі створять комфортний від�

критий простір для пішоходів, а також

приведуть до ладу Дніпровську набереж�

ну. В планах — зробити пішохідною і ву�

лицю Петра Сагайдачного

Проблем с ладно о проїзд набережною Дніпра, а та ож з ліво о бере а міста на правий б де вирішено
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Столиця активно готується 
до зими
Під отов а об’є тів ПАТ “АК “Київводо анал” до

роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 ро ів
здійснюється відповідно до додат № 3, затвер-
джено о розпорядженням КМДА від 29.05.2013
№ 812 “Про під отов місь о о осподарства до
осінньо-зимово о період 2013/2014 ро ”.
Про це “Хрещати ” повідомили на підприєм-

стві. Від почат під отов и станом на інець лип-
ня підрозділи “Київводо анал ” здійснили низ
заходів, по ли аних забезпечити стабільн робот
підприємства, а та ож систем водопостачання та
водовідведення в мовах сезонно о зниження
температ ри.
Зо рема працівни и товариства вже перевірили

робот більше половини пожежних ідрантів —
7468 одиниць із за альної іль ості 12 244 одини-
ці, та 27-ми резервних джерел енер оживлення —
дизельних і бензинових еле тростанцій, я их за а-
лом б де 33 одиниці.
Крім то о, фахівці “Київводо анал ” під от вали

до роботи 51 від ач вальний засіб — залишилось
під от вати ще дев’ять, та 282 транспортних засо-
би і механізми з 470-ти одиниць.
Та ож б ло обстежено стан сіх 16-ти водопро-

відних та 7-ми аналізаційних дю ерних переходів.
Що стос ється водопровідних олодязів — їх об-
стежили 97 зі 150-ти, а аналізаційних — 552 з
849-ти одиниць. Перевірено 102 артезіансь і
свердловини зі 160-ти.
За алом по підприємств середній відсото ви-
онання план заходів з під отов и до осінньо-зи-
мово о період 2013-2014 рр., з ідно із зазначе-
ним розпорядженням КМДА, становить 67,6 %

У Києві збудують нову 
водопровідну мережу
В Шевчен івсь ом районі столиці на в л. Ст -

дентсь ій (від в л. М. Пимонен а до в л. Глибо-
чиць ої) зб д ють водопровідн мереж Д=300
мм, та на в л. Глибочиць ій (парна сторона) від
ма істралі Д=700 на в л. Артема до в л. Ст дент-
сь ої та ож б де поб довано водопровідн мере-
ж . Відповідне розпорядження підписав олова
КМДА Оле сандр Попов.
З ідно з до ментом, замовни ом розроб и

прое тно- ошторисної до ментації та ви онання
робіт з пере ладання визначено п блічне а ціо-
нерне товариство “А ціонерна омпанія “Київво-
до анал”.
Та , ПАТ дор чено визначити прое тн та ене-

ральн підрядн ор анізації для ви онання робіт,
розробити прое тно- ошторисн до ментацію,
забезпечити проведення е спертизи та затверди-
ти її в становленом поряд .
Замовни робіт під час ладання до овор під-

ряд повинен передбачити мови щодо надання
підрядни ом арантій я ості ви онання робіт та
встановити арантійні стро и е спл атації об’є -
та.
Та ож “Київводо анал ” дор чено по одити з

УДАІ ГУ МВС У раїни в м. Києві схем ор анізації
дорожньо о р х на період ви онання робіт, за-
безпечити безпе дорожньо о р х та безпечний
прохід пішоходів і проїзд транспортних засобів
спеціально о призначення шляхом встановлення
відповідних дорожніх зна ів, о ородження місць
роботи, освітлення, си нальних ліхтарів місцях
ви онання робіт.
По риття проїжджої частини і трот арів на ді-

лян ах межах розриття б де відновлено після
завершення робіт.
За важимо, що по завершенні робіт все майно

б де зараховано до ом нальної власності тери-
торіальної ромади міста з подальшою передачею
володіння та орист вання відповідним е спл -

атаційним ор анізаціям

До 1025�річчя Хрещення Русі 
випущено марку з фрескою 
Віктора Васнєцова
У столиці презент вали свят ов мар , вип -

щен спеціально до ювілейної річниці Хрещення
Київсь ої Р сі. Урочисте по ашення поштово о
бло пам’ятним штемпелем відб лося в Націо-
нальном заповідни “Софія Київсь а”.
Створили бло співпраці з Росією та Білор с-

сю, але над розроб ою поштових мініатюр ожна
раїна працювала о ремо. Та , раїнсь ий ори і-
нал при рашає фрес а видатно о живописця Ві -
тора Васнєцова “Хрещення иян”, що знаходить-
ся Володимирсь ом соборі.
Тираж мар и становить 65 тис. примірни ів.

“1025-річчя Хрещення Київсь ої Р сі — це важли-
ва дата не лише для раїнсь о о народ , а й для
всіх православних. Саме християнство, прийшов-
ши на наш землю, об’єднало наші народи, спри-
яло розвит льт ри. Вважаю, що поштова міні-
атюра дасть можливість зафі с вати д ховні цін-
ності нашо о народ . На мій по ляд, ми повинні
цін вати та і події — вони д же важливі для нас і
для наших нащад ів”,— заявив під час церемонії
по ашення мар и перший віце-прем’єр-міністр
У раїни Сер ій Арб зов

Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Сит ація нав оло ромадсь о о та при-
ватно о маршр тно о транспорт в Києві
не та а с мна, я може здатися на пер-
ший по ляд. Я розповів “Хрещати ”
дире тор Департамент транспортної ін-
фрастр т ри КМДА Єв еній Водовозов,
вимо и до перевізни ів стають жорст і-
шими й пост пово транспортн систем
столиці план ється наблизити до євро-
пейсь их норм.

Сьогодні в столиці залишається складним питання

щодо обслуговування населення приватними март�

шрутними таксі. Але найближчим часом якість таких

послуг має підвищитися. Так, 26 червня 2013 року

КМДА оголосила конкурс на визначення автомобільно�

го перевізника на 159�ти маршрутах. За умовами кон�

курсу, транспортні засоби мають бути обладнані не

менш ніж 21�м місцем для сидіння, не менше ніж двома

дверима входу�виходу з обов’язковими пристроями для

їх автоматичного відкривання та двигунами, що відпові�

дають нормам екологічної безпеки не нижче “Євро�2”,

й перебувати в належному технічному і санітарному ста�

ні. Термін використання їх не повинен перевищувати

семи років. У разі відкриття нового автобусного марш�

руту мають використовуватися лише ті автомашини,

строк експлуатації яких не перевищує п’яти років. Се�

ред додаткових умов конкурсу — наявність у перевізни�

ка GPS�системи або зобов’язання впродовж року з мо�

менту визнання перевізника�претендента переможцем

на об’єкті конкурсу встановити її на транспортні засоби.

Впродовж року перевізник має підключити GPS�систе�

му до єдиного диспетчерського центру контролю за ро�

ботою автотранспорту та збору інформації КМДА. Та�

кож кожний об’єкт конкурсу повинен мати не менш як

один транспортний засіб, пристосований для переве�

зення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Для водіїв теж заплановані зміни — наявність однотип�

ного форменого одягу.

Термін прийняття документів від претендентів на

участь у конкурсі закінчився сьогодні, 31 липня, але

засідання конкурсного комітету відбудеться 21 серпня

в Комунальній службі перевезень КМДА. Тільки після

цього стане відомо, кому довірять перевезення паса�

жирів, а кому ні. Слід зауважити, що 24 маршрути не

були допущені до участі в конкурсі на визначення пе�

ревізника через відсутність паспортів маршруту. Голов�

ною причиною цього є те, що напрямок їх руху прохо�

дить через залізничні колії й ДАІ не узгоджує дані

маршрути. Тож деякі маршрути, які не беруть участі в

конкурсі, будуть закриті, але які — поки не відомо. Все

залежатиме від того, чи закупить КП “Київпастранс”

автобуси загального користування для цих напрямків,

пояснив Євгеній Водовозов. Тобто, в столиці кому�

нальним транспортом продовжать замінювати приват�

ний. У нових автобусах працюватимуть кондиціонери,

охайними й комфортними будуть салони, тож посту�

пово, крок за кроком вітчизняна система транспорту

переходитиме на європейський рівень. “Всі ми розумі�

ємо, що за один день не змінимо весь транспортний

рухомий склад у Києві, не зробимо його таким, як у

Європі, та ми до цього йдемо маленькими, але впевне�

ними кроками”,— зазначив пан Водовозов. За його

словами, нововведення стосуватимуться і вартості

проїзду, але це з часом. До слова, сьогодні у Києві кіль�

кість транспорту для перевезень пасажирів в режимі

маршрутного таксі складає майже 2000 одиниць — це і

комунальний, і приватний парк. “Якщо порівняти

2010 та 2013 роки, то можна сказати однозначно, що

ситуація поступово змінюється на краще, кількість

маршрутних таксі зменшилась на 1000 одиниць. Це,

по�перше, сталося у зв’язку з тим, що було прибрано

транспорт, який не відповідав санітарним та технічним

вимогам згідно з чинним законодавством України, а

також з причини відкриття нових станцій метро та за�

купівлею нових машин “Київпастрансом”,— нагадав

Євгеній Водовозов
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

З 2010 ро в Києві тривають роботи зі створення ма істралі
безперервно о р х від Столично о шосе до Оболоні. За цей
час б ло введено в е спл атацію п’ять транспортних об’є тів,
а задля забезпечення висо о о швид існо о режим та без-
пинно о р х автотранспорт протя ом всієї траси б ло при-
брано світлофори. Шостим об’є том, я ий фа тично вирішить
проблем проїзд набережною Дніпра, стане Поштова площа.
Роботи з її ре онстр ції завершать вже цьо о ро , що дозво-
лить збільшити проп с н спроможність транспортно о в зла
майже на 30 % — до 110 тисяч автомобілів на доб .

Європейський транспорт для киян
В інфраструктурі столиці відбуваються значні зміни
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Дітям�сиротам повернули житло в Києві
С д задовольнив позов про рат ри Солом’янсь о о район столиці

щодо визнання за трьома дітьми-сиротами права власності на части-
н вартири по в л. Василен а в Києві, що належала їхній матері, я а
померла. Я повідомила "Хрещати " прес-сл жба про рат ри, вста-
новлено, що з 2000 ро в вартирі по в л. Василен а, що Солом’ян-
сь ом районі столиці, меш али троє дітей з бать ами та баб сею.
Після то о, я 2005 році с д позбавив бать івсь их прав матір й бать-
а, двох малолітніх дівчато направили до дитячо о б дин , а хлопчи-
а — до спеціальної ш оли-інтернат . В 2009 році матір неповнолітніх
діто померла, а бать а за рі зас дили до довічно о в’язнення. В хо-
ді про рорсь ої перевір и стало відомо, що за життя мати дітей не
розпорядилася належним їй майном. Баб ся ж свою чер вза алі
відмовилася звертатися з цих питань до б дь-я их станов та своїми
діями створювала переш оди для оформлення за он ами права влас-
ності на житло. Зважаючи на р бе пор шення прав дітей-сиріт, про -
рат ра Солом’янсь о о район Києва зверн лася до с д з позовом
про визнання за ними права власності на частин майна їхньої по ій-
ної матері. Солом’янсь ий районний с д Києва підтримав позицію про-
рат ри та задовольнив позов повном обсязі

Столична СБУ викрила торгівців людьми
Працівни и ГУ СБУ м. Києві та Київсь ій області ви рили та припи-

нили діяльність міжнародно о злочинно о р повання, причетно о до
ор анізації та ф н ціон вання анал неза онно о переправлення осіб
через державний ордон та тор івлі людьми. Я розповіли "Хрещати-
" в прес-сл жбі відомства, ромадянин Респ блі и Молдова та ро-

мадян а У раїни підозрюються в том , що вони підш вали та верб -
вали на території нашої держави осіб з обмеженими фізичними мож-
ливостями та тих, я і переб вають с р тном матеріальном стано-
вищі. В подальшом зловмисни и неза онно переправляли цих рома-
дян через державний ордон до с сідньої раїни для подальшої тр до-
вої е спл атації, зо рема — для прим с до жебрацтва. 11 липня ц. р.
працівни и СБУ затримали ор анізатора обор д и — ромадянина
Респ блі и Молдова, я ий нама ався піш и переправити раїнсь о о
ромадянина, я о о відс тня ліва верхня інців а, до Росії поза п н -
том проп с "Мілове" Л ансь ої області. То о ж дня оперативни и
затримали і йо о спільницю, меш ан Дніпропетровщини. Обох час-
ни ів повідомлено про підозр вчиненні злочин , передбачено о ч. 2
ст. 332 Кримінально о Коде с У раїни. Рішенням Печерсь о о район-
но о с д ор анізатор обрано запобіжний захід — арешт. Наразі вста-
новлюються й інші члени злочинно о р повання, а та ож особи, я і
постраждали від цих протиправних дій

Цифра дня

53 659 200 000 
гривень, на таку суму надано різних видів послуг споживачам
столичними підприємствами сфери послуг у січні�червні 2013 року,
що на 1,8 % більше від рівня відповідного періоду минулого року у
порівняльних цінах 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Місто посилить підтримку
чорнобильців
Ліквідатори та потерпілі зможуть лікуватися за рахунок 
Муніципальної лікарняної каси
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Столична влада не заб ває
про подви чорнобильців, і
їхні проблеми завжди по-
лі зор міста. Та , чора
олова КМДА Оле сандр
Попов з стрівся з пред-
ставни ами чорнобиль-
сь их ор анізацій, об ово-
рив із ними наболілі пи-
тання та презент вав лі ві-
даторам про рам медич-
но о обсл ов вання за ра-
х но М ніципальної лі ар-
няної аси (МЛК).

З року в рік ліквідаторів та потер�

пілих від аварії на Чорнобильській

АЕС турбують одні й ті самі пробле�

ми — забезпечення житлом та що�

денно необхідними медикаментами.

Тож їх вирішення залишається не

просто пріоритетним, а питанням

честі для гілок влади всіх рівнів.

"Минулого року було куплено 64

квартири для ліквідаторів за рахунок

держави й 45 — за кошти міста. Цьо�

го ж року з державного бюджету на ці

цілі Києву передбачено 21 млн грн.

Тобто плануємо закупити близько 70

квартир",— розповідає "Хрещатику"

начальник Управління з питань над�

звичайних ситуацій Департаменту

міського благоустрою та збереження

природного середовища КМДА Сер�

гій Рюмшин. Отже, місто поступово

вирішуватиме житлове питання чор�

нобильців. Зазначимо, що на квар�

тирному обліку в Києві перебуває

2131 родина інвалідів�чорнобильців,

які потребують поліпшення житло�

вих умов, серед них є 15 дітей�інвалі�

дів, 150 громадян, які проживають у

гуртожитках і комунальних кварти�

рах, та 290 осіб, які страждають на

хронічні захворювання.

Не менш гостро перед цими людь�

ми стоїть і питання медикаментозно�

го забезпечення. Й хоча місто нама�

гається вирішити цю проблему, зок�

рема через загальноміську програму

"Турбота", все ж охопити всіх, хто

цього потребує, в повній мірі не в

змозі. Саме тому голова КМДА

Олександр Попов запропонував чор�

нобильцям співпрацювати з Муніци�

пальною лікарняною касою. Нагада�

ємо, МЛК є благодійною неприбут�

ковою організацією, що дозволяє за�

безпечувати своїх членів медикамен�

тами, діагностичними та іншими ви�

тратними матеріалами. Нині каса

взаємодопомоги нараховує вже 20

тис. членів, зокрема активно розви�

вається індивідуальне членство. Як

зазначає директор стратегічного роз�

витку МЛК Володимир Завгородній,

це перший елемент соціального стра�

хування, який передбачає співпрацю

суспільства, влади та медичної спіль�

ноти. "Це дозволить соціально неза�

хищеним верствам населення отри�

мати більш якісне медичне обслуго�

вування",— пояснює пан Завгород�

ній. За його словами, щомісячний

членський внесок становить 30 грн,

чорнобильцям же пропонують осо�

бливі умови — по 17 грн, але ці гроші

лікарняній касі сплачуватиме місто.

Натомість у разі стаціонарного ліку�

вання кожен із 84 тис. чорнобильців

зможе пролікуватись за кошти каси.

Зауважимо, МЛК може покрити ви�

трати на стаціонарне лікування в су�

мі від 1300 грн до 20 тис. грн.

Ідея зацікавила чимало представ�

ників цієї категорії містян, які висло�

вили бажання більш детально озна�

йомитися з діяльністю благодійної

організації. Переймаються вони й

рівнем забезпечення та оплати ліків

за пільговими рецептами, санаторно�

курортних путівок, автомобілів тощо.

Тож усі свої проблеми та пропозиції

чорнобильці передали голові КМДА

на розгляд та вивчення. "У нас є вели�

ке бажання вирішити всі проблеми

цих людей. Хоча умови, в яких ми за�

раз працюємо, непрості, та якщо бу�

демо й надалі відповідально стави�

тись до цієї роботи, то покращити си�

туацію ми точно зможемо",— відзна�

чив на завершення Олександр Попов.

Ліквідатори чудово розуміють, що

відразу всі їхні питання не вирі�

шаться, але сподіваються на пози�

тивні результати співпраці з містом.

"Місто виконує всі свої зобов’язан�

ня відповідно до підписаного з нами

меморандуму і не тільки. Допомагає

адміністрація нам і з додатковими

санаторними путівками, квартира�

ми та фінансуванням на ліки",— ви�

знає голова Спілки чорнобильців 

м. Києва Володимир Чуба

Київ для туристів
Спільними зусиллями влада та туроператори зроблять столицю привабливою для гостей
Олександра ГУНІНА,
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

У Києві є вели ий потен-
ціал для то о, аби стати
справжнім т ристичним
центром. Та , до прове-
дення Євро-2012 місті до
лад б ла приведена
транспортна та інформа-
ційна інфрастр т ра, з’я-
вилися нові отелі. З пиня-
тися на цьом місь а вла-
да не збирається: планах
— створити в столиці нові
пішохідні маршр ти та по-
п ляриз вати подієвий і
спортивний т ризм.

Всі ці завдання вирішуватимуть

спільно з туроператорами. За даними

Управління туризму Київської місь�

кої держадміністрації, сьогодні 60 %

туристів приїжджають до Києва для

проведення дозвілля, 30 % — у діло�

вих справах. Наразі у міста є всі пе�

редумови для розвитку туризму та

збільшення кількості гостей міста.

Нагадаємо, що згідно зі Стратегією

розвитку міста Києва до 2025 року,

щорічно столицю має відвідувати 2

млн туристів. Досягти таких висот

можна за умови державно�приватно�

го партнерства. Задля досягнення цієї

мети столична влада розглядає мож�

ливість об’єднання зусиль всіх учас�

ників туристичного бізнесу та ство�

рення Туристичного альянсу. Крім

того, планується створити потужний

багатофункціональний туристичний

сайт міста, на якому можна буде в ре�

жимі он�лайн замовляти місця в готе�

лях, екскурсії чи авіаквитки. Підтри�

мує таку консолідацію зусиль і голова

КМДА Олександр Попов, адже, за

його словами, туристичний бізнес

має стати одним із пріоритетних на�

прямків розвитку економіки міста.

Тому своїм завданням міська влада

вбачає створення умов, за яких бізнес

зможе зосередитися на наданні якіс�

них послуг. Адже високоякісний сер�

віс у результаті стане тим додатковим

плюсом, який привабить туристів до

Києва. Серед першочергових на�

прямків розвитку галузі — поширен�

ня подієвого, паломницького та

спортивного туризму.

Перелетіти Дніпро

Наразі ці напрямки активно роз�

виваються. Так, на святкування

1025�річчя Хрещення Київської Русі

до столиці завітала велика кількість

офіційних делегацій та паломників.

Спортивний туризм — теж у тренді.

Сьогодні все більшої популярності

серед туристів набуває тролей через

Дніпро. Канатна дорога, яка з’єднує

арку Дружби народів і Труханів ос�

трів — найдовший канатний атрак�

ціон в Україні. Розгін на цій дорозі

становить до 60 км/год. Тож майже

600 м польоту над Дніпром з одного

берега на інший людина долає менш

ніж за хвилину. Літати дорослі мо�

жуть як самі, так і з дітьми на руках,

для цього вдягають додаткове споря�

дження — головне, щоб загальна ва�

га не перевищувала 150 кг. Не реко�

мендують спускатися й людям з ма�

лою вагою — до 30 кг. Отримати до�

зу адреналіну під час польоту над

Дніпром можна за 150 гривень.

Київ з висоти пташиного 
польоту

За кілька місяців кияни та гості

столиці зможуть також помилувати�

ся невимовною красою Києва з 50�

метрового колеса огляду. "Око Ки�

єва" встановлять у Центральному

парку біля Музею води. На колесі бу�

де змонтовано 36 зручних кабінок,

кожна з яких розрахована на вісім

пасажирів. Прозорі від підлоги до

стелі кабінки будуть обладнані сис�

темою кондиціонування та підігріву

повітря. Конструкція колеса перед�

бачає зручну посадку й висадку паса�

жирів, у тому числі й для людей з об�

меженими фізичними можливостя�

ми. Одна прогулянка на колесі три�

ватиме 15 хвилин (три оберти).

Окрім споглядання величного

Києва, туристи зможуть послухати

приємну музику або звукову "екс�

курсію" з історії древнього міста.

Розробники проекту запевняють, що

коштуватиме прогулянка не дорожче

квитка в кінотеатр, тобто приблизно

60 грн. Зауважимо, що для пенсіоне�

рів, дітей та інвалідів передбачені

пільги. До речі, квиток на колесо ог�

ляду в Лондоні коштує в еквіваленті

230 грн, а в Сінгапурі — 240 грн, що в

чотири рази дорожче, ніж передба�

чається в українській столиці. "Ро�

дзинкою колеса стане спеціально об�

ладнана VIP�кабіна, яка дозволить

побачити місто в найкомфортніших

умовах. У відомих німецьких вироб�

ників вже є традиція укладання важ�

ливих угод на колесі огляду,— розпо�

віла "Хрещатику" керівник проекту

Юлія Гоменюк.— Ми хочемо підтри�

мати цю традицію — незабаром і в

Києві з'явиться місце, де можна буде

укласти угоду на найвищому рівні —

в прямому сенсі слова — на висоті

240 м над рівнем моря".

"Чортове", як кажуть у народі, ко�

лесо цілком відповідатиме стандар�

там безпеки. Зокрема для надійного

закріплення атракціону на пагорбі та

для запобігання зсувам конструкцію

встановлять на 30�метрових сваях.

Окрім цього, під час введення в екс�

плуатацію колесо пройде низку тех�

нічних експертиз.

Додамо: для реалізації проекту за�

лучать кращих фахівців, які брали

участь у створенні Europa Park в Ні�

меччині, "Дисней�

ленду" в Парижі і

Yas Waterworld в

Абу Дабі. Інвесто�

рам він обійдеться

в понад 22 млн грн.

До речі, щоб охо�

чим покататись

стало простіше діс�

таватися колеса, з Європейської пло�

щі планують запустити електромобі�

лі. Загалом проект покликаний від�

родити культурно�історичні традиції

Києва. Головний архітектор столиці

Сергій Целовальник відзначає, що це

колесо огляду планують побудувати в

рамках проекту реконструкції схилів

Дніпра. "Звичайно, що колесо тут

встановлять тільки після отримання

належних дозвільних документів, але

така ідея й те, що компанія активно її

реалізовує, вже заслуговує на ува�

гу",— впевнений пан Целовальник.

Парк квітів

Місто планує облагородити тери�

торію Центрального парку й пере�

творити його на чарівну оазу, так

званий Парк квітів. Йдеться про

комплексний благоустрій, зокрема

в планах — фігурні газони, багато

квітів, нові зелені насадження та

створення зон дитячих атракціонів,

серед решти — встановлення

справжньої французької каруселі,

що зробить місцину більш приваб�

ливою для киян та гостей міста.

Відновлення цієї території є симво�

лічним, адже саме тут упродовж

кількох століть народжувалися го�

ловні сенсації Києва. Ще в середи�

ні XIX ст. відомий київський садів�

ник Карл Христіані за короткий

час перетворив занедбаний і дикий

Царський сад (нинішній Централь�

ний парк) на розкішний квітучий

парк "Шато де Флер" із безліччю

широких красивих алей з фонтана�

ми та атракціонами. Тут демонстру�

вався сінематограф і влаштовува�

лися кращі на атракціонному рин�

ку розваги. На�

приклад, узимку

1889�го тут було

відкрито Крижа�

ний будинок —

тоді ще не бачене

в Києві фантас�

тичне видовище.

А в 1892�93 рр. у

парку відбулося не менш грандіоз�

не шоу "Цирк під водою", для ство�

рення якого знадобилося 15 тис. ві�

дер води.

Одним із нововведень у Цен�

тральному парку столиці має стати

атракціон "Політ над Україною" —

це так званий 7D�кінотеатр, який

дарує можливість відчути політ над

Україною, а яскравий відеофільм

повідає про найкрасивіші й диво�

вижні куточки нашої країни. У гля�

дачів створюватиметься цілковита

ілюзія реального польоту з поєд�

нанням візуальних, звукових, ню�

хових і дотикових ефектів. Це уні�

кальний і один із найцікавіших ат�

ракціонів, до того ж, не так багато

парків світу може похвалитися та�

кою розвагою

За даними Управління
туризму КМДА, сьогодні

60 % туристів
приїжджають до столиці

для проведення дозвілля,
30 % — у ділових справах

Тролей, що з’єдн є ар Др жби народів і Тр ханів острів, — найдовший анатний атра ціон в У раїні
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Муніципальна лікарняна каса може покрити витрати
на стаціонарне лікування в сумі від 1300 грн 

до 20 тис. грн

З ро в рі чорнобильців т рб ють одні й ті самі проблеми – забезпечення житлом та меди аментами
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Артур Орльонов є головним ху�

дожником студії Українського ба�

тального мистецтва, у 2003 році він

закінчив аспірантуру Національної

академії образотворчого мистецтва

й архітектури (батальний живопис).

Роботи майстра представлені в Цен�

тральному музеї Збройних сил

України, Львівській національній

галереї мистецтв, Національному

заповіднику “Хортиця”, вищих на�

вчальних закладах та приватних ко�

лекціях.

Виставка “Українське середньо�

віччя в картинах А. О. Орльонова”

стала спільним проектом Націо�

нального Києво�Печерського істо�

рико�культурного заповідника і

громадського об’єднання “Україна

славетна”. “Орльонов — відомий

художник�баталіст, з яким ми спів�

працюємо в рамках історико�куль�

турного проекту “Славетні часи в

історії держави”,— розповів рад�

ник Президента України Володи�

мир Зубанов.— Його картини — це

сучасний погляд на історію Укра�

їни, її героїв і воїнів, стимул до по�

глибленого вивчення історичних

фактів”.

Центральним полотном експози�

ції є “Благословення Феодосія Свя�

того (князя Федора Острозького).

Києво�Печерська лавра. 1443 рік”.

Картина створена до 1025�річчя

Хрещення Київської Русі. “Благо�

словення Феодосія Святого” Артур

Орльонов писав півроку: його вра�

зив життєпис Феодосія, який був не

лише духовною особою, яка багато

зробила для будівництва та рестав�

рації Києво�Печерської лаври, але й

сміливим воїном: він брав участь у

Грюнвальдській битві 1410 року про�

ти Тевтонського ордену. На картині

зображено зустріч князя Василя Ос�

трозького з батьком — князем Федо�

ром Даниловичем Острозьким,

старшим сином першого князя Ос�

трозького Данили. У 1440/1441 ро�

ках він постригся у ченці Києво�Пе�

черського монастиря під ім’ям Фео�

досій. Жив у Дальній Феодосієвій

печері, де й упокоївся і де зберігаю�

ться його мощі. Наприкінці XVI�

XVII ст. князя було канонізовано.

День пам’яті преподобного Феодо�

сія Острозького — 24 серпня — спів�

падає з днем святкування Незалеж�

ності України. Артур Орльонов вва�

жає цей збіг глибоко символічним і

зазначає, що в самій картині також

багато символів: стара липа, яка до

цього часу росте на території Києво�

Печерської лаври, суха й квітуча гіл�

ки дерева, що символізують Старий

і Новий заповіт, жайворонок — як

символ Божої молитви. Сюжет кар�

тини також невипадковий — світ�

ське приклоняє коліна перед духов�

ним, син схиляє голову перед бать�

ком, коло життя людини починаєть�

ся з духовності й добігає кінця, по�

вертаючись до духовності. Крім то�

го, історично достовірно відтворені

одяг, зброя, відзнаки героїв сюжету

картини: Феодосія, його синів та

онуків. Для цього художник спеці�

ально працював в архівах, спілку�

вався з науковими консультанта�

ми — істориками і археологами.

Власне, до кожної роботи додаються

спеціальні книжечки, де розписані

фрагменти з наукової точки зору.

Картина “Галицькі хоругви у

Грюнвальдській битві 15 липня 1410

року” присвячена одному з вирі�

шальних епізодів битви, де відзна�

чилися воїни з руських земель, серед

яких був і загін князя Федора Дани�

ловича Острозького. Ця битва є

складовою частиною історії багатьох

європейських держав, у тому числі

України. З одного боку — військо

Тевтонського ордену, з іншого — со�

юзники: Королівство Польське та

Велике князівство Литовське. На

полі битви майоріли стяги з гербами

руських земель — Галицької і Львів�

ської, Подільської і Перемишль�

ської, Холмської, а також хоругви з

Волині та Берестейщини, Київщини

та Чернігівщини.

Картина “Князь Данило Ос�

трозький у битві на Синіх Водах.

1362 рік” присвячена баталії, в якій

військо Великого князя Литов�

ського, Руського і Жемайтійського

Ольґерда завдало поразки об’єдна�

ним силам трьох місцевих волода�

рів Орди, що на століття наперед

визначило долю українських зе�

мель. Серед воєначальників у битві

брав участь і родоначальник князів

Острозьких Данило. Демонстру�

ються також картина “Взяття Ка�

фи” та портрети князя Федора Ос�

трозького (Феодосія Святого), за�

сновника Острозької академії кня�

зя Костянтина Острозького та ви�

кладача Острозької академії, патрі�

арха Константинопольського Ки�

рила Лукаріса.

Виставка діятиме на території

заповідника постійно, а копії кар�

тин, які розповідають про славні

звершення українських князів, де�

монструватимуть на пересувній

виставці по всій території України

в рамках загальнонаціонального

проекту “Україна славетна”. “Цей

гуманітарно�культурний проект

об’єднає Україну, допоможе краще

пізнати історію свого краю, від�

крити досі невідомі факти появи та

розвитку українських міст, дізна�

тися славетні імена українських

подвижників у сферах релігії, осві�

ти, культури, правознавства, війсь�

кової справи, політики”,— вважає

Володимир Зубанов

“У раїнсь е середньовіччя в
артинах А. О. Орльонова”
Де: орп с № 3 Національно о

Києво-Печерсь о о істори о- ль-
т рно о заповідни а, в л. Лавр-
сь а, 12, тел.: (044) 255-11-05.
Вартість вит а до Заповід-

ни а з о лядом е спозицій
становить: для дорослих — 50
рн, для ш олярів, ст дентів, пен-
сіонерів — 25 рн.

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 77 (1205)

CЕРЕДА,
31 липня
2013 року

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиним претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 185/9242 від 18 квітня 2013 року 

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядуван

ня в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Положення про оренду майна тери

торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою
ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що
за результатами вивчення попиту на кожен об’єкт оренди подано по одній заяві, протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 11 грудня 2012 року № 137, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренду нежитлові приміщення комунальної власності те�

риторіальної громади міста Києва єдиним претендентам на право оренди
згідно з додатком.

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

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

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

18.04.2013 № 185/9242

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиним претендентам на право оренди

Історія князів Острозьких 
у картинах
Виставка "Українське середньовіччя в картинах А. О. Орльонова" стала спільним проектом 
Національного Києво�Печерського історико�культурного заповідника та громадського об’єднання
"Україна славетна"

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 
 КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7

1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КЛІНІКА ДОКТОРА
ЛІНЬКО" 
Форма власності !
приватна 
Форма
фінансування !
госпрозрахункова

МИХАЙЛА
КОТЕЛЬНИКОВА,
№ 95, К. 1
Святошинський
район, НБк ! 
7!поверховий
Площа, кв. м !
10080.00

ПРИВАТНИЙ
ЗАКЛАД ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
(травматологічні
послуги) 

1 поверх ! 33.40 

6 поверх ! 198.34

7 поверх ! 65.02
(погодинно) 
Площа, 
кв. м ! 296.76

10 % 54,87 12715,66 2 роки 364 дні

7,74 грн. за 1 год.

2 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СЛАН!МЕДІК"
Форма власності !
приватна 
Форма
фінансування !
госпрозрахункова

МИХАЙЛА
КОТЕЛЬНИКОВА,
№ 95, К. 1
Святошинський
район, НБк ! 
7!поверховий
Площа, кв. м !
10080.00

ПРИВАТНИЙ
ЗАКЛАД ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
(стоматологічні,
гінекологічні
послуги) 
2 поверх 
Площа, кв. м ! 101.88

10 % 55,49 5653,33 2 роки 364 дні

№
п/п

Повна назва
орендаря, його

форма власності
та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована площа,

кв. м

Ставка
орендної

плати

Ставка
орендної
плати без

ПДВ за 
1 кв. м у

Місячна
орендна

плата без
ПДВ у грн.

Строк, на
який

укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиним претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 176/9233 від 18 квітня 2013 року 

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядуван

ня в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Положення про оренду майна тери

торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою
ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що
за результатами вивчення попиту на кожен об’єкт оренди подано по одній заяві, протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 22 жовтня 2012 року № 132, Київська міська рада

3

КУЛЬТУРА
Хрещатик 31 липня 2013 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У Національном Києво-Печерсь ом істори о- льт р-
ном заповідни в рам ах відзначення 1025-річчя Хре-
щення Київсь ої Р сі запрацювала вистав а “У раїнсь е
середньовіччя в артинах А. О. Орльонова”. Полотна
митця присвячені визначним подіям і особам раїн-
сь ої історії, зо рема — династії нязів Острозь их. В
раїнсь ій історії нязі є символами льт рно о та д -

ховно о розвит , меценатства, політичної дале о ляд-
ності. Й творчі роботи, що е спон ються в рам ах ви-
став и — це с часна оцін а діяльності видатних діячів
мин ло о і визнання почесно о місця нязів Острозь их
розвит нашої історії та льт ри.

Центральною роботою вистав и є «Бла ословення Феодосія Свято о ( нязя Федора Острозь о о). Києво-Печерсь а лавра.
1443 рі », на я ій зображено з стріч нязя Василя Острозь о о з бать ом

Картина «Галиць і хор ви Грюнвальдсь ій битві 15 липня 1410 ро » присвячена одном з вирішальних епізодів битви,
де відзначилися воїни з р сь их земель, серед я их б в і за ін нязя Федора Даниловича Острозь о о



Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. ГерегаЗаступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

4

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 31 липня 2013 року

1. Передати в оренду нежитлові приміщення комунальної власності
територіальної громади міста Києва єдиним претендентам на право
оренди згідно з додатком.

2. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації уклас�
ти в установленому порядку договори оренди нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з
пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київської міської ради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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Додаток
до рішення Київської міської ради

від 18.04.2013 № 176/9233

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиним претендентам на право оренди

ВИРІШИЛА:

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності

та форма
фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована площа,

кв. м

Ставка
орендної

плати

Ставка
орендної

плати
без ПДВ
за 1 кв. м

у грн.

Місячна
орендна

плата без
ПДВ у

грн.

Строк, на
який

укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ? ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ? КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕЖИТЛОВОГО
ФОНДУ" ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

1 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ГРУПА
ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ З
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
АДМІНІСТРАТИВНИХ І
ГРОМАДСЬКИХ
БУДІВЛЯХ М. КИЄВА"
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) 
Форма власності +
комунальна 
Форма фінансування +
госпрозрахункова,
частково утримується за
рахунок місцевого
бюджету

ПОЛІСЬКА, 10 
ЖБ + прибудова 
1+поверхова,
адміністративне
Площа, кв. м +
324,40

РОЗМІЩЕННЯ
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА, ЯКЕ
ЧАСТКОВО
УТРИМУЄТЬСЯ ЗА
РАХУНОК МІСЦЕВОГО
АБО ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТІВ

1 поверх 
Площа, кв. м + 121,0

1 грн. на
рік

1 грн. на
рік

1 грн. на
рік

2 роки 364
дні

2 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДОБРО" 
Форма власності +
приватна 
Форма фінансування +
госпрозрахункова

ПОЛІСЬКА, 14 
ЖБ + 5+
поверховий,
адміністративне
Площа, кв. м +
874,88

ЗМІШАНА ТОРГІВЛЯ
ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТА
НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ
ТОВАРАМИ

1 поверх, підвал 
Площа, кв. м + 456,0

18 % 71,98 32824,50 2 роки 364
дні

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 155/9212 від 18 квітня 2013 року 

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядуван?
ня в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Положення про оренду майна тери?
торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250, враховуючи протоко?
ли засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 29.05.2012 № 119 та від 14.03.2013 № 144, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду без проведення конкурсу нежитлові приміщення
комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додат�
ком до цього рішення.

2. Оболонській та Печерській районним в місті Києві державним адмі�
ністраціям укласти в установленому порядку договори оренди нежитло�
вих приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
згідно з пунктом 1 цього рішення.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 18.04.2013 № 155/9212

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, 
які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ 
п/п

Повна назва
орендаря, його

форма власності
та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Ставка
орендної
плати без
ПДВ за 1
кв. м у

грн.

Місячна
орендна

плата без
ПДВ у грн.

Строк, на
який

укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ? ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ? ПОЛІКЛІНІКА № 1 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

1 УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
ОБОЛОНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В
МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
Форма власності
+ державна
Форма
фінансування +
бюджетна

ЛАЙОША ГАВРО,
№ 26
Оболонський
район  НБк + 7+
поверховий
Площа, 
кв. м + 5321,70

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА
(АДМІНІСТРАТИВНЕ
ПРИМІЩЕННЯ)

6 поверх  
Площа, 
кв. м + 142,11

1 грн. на рік 1 грн. на
рік

1 грн. на рік 2 роки 364
дні

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ? ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ? КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ПЕЧЕРСЬКА БРАМА"

ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ РАДИ

2 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"КУЛЬТУРНЕ
ВІДРОДЖЕННЯ
СТОЛИЦІ"  Форма
власності +
приватна  
Форма
фінансування +
госпрозрахункова

ЗАЛІЗНИЧНЕ
ШОСЕ, № 41
Печерський
район,  
НБк + 1+
поверховий
Площа, 
кв. м + 273,00

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ НА
ПЛОЩІ, ЩО НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

н / будівля  Площа,
кв. м + 273,00

4 % + + 2 роки 364
дні

3 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"КУЛЬТУРНЕ
ВІДРОДЖЕННЯ
СТОЛИЦІ"  Форма
власності +
приватна  
Форма
фінансування +
госпрозрахункова

ЗАЛІЗНИЧНЕ
ШОСЕ, № 41
Печерський
район,  
НБк + 5+
поверховий
Площа, 
кв. м + 2296,20

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ НА
ПЛОЩІ, ЩО НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Площа, кв. м +
482,10

4 % + + 2 роки 364
дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ? КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

"ЛИПКИЖИТЛОСЕРВІС"

4 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"СПІЛКА
ПІДТРИМКИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРИ ТА
ТВОРЧОСТІ"
Форма власності
+ приватна
Форма
фінансування +
госпрозрахункова

ПЕЧЕРСЬКИЙ
УЗВІЗ, № 19 ЛІТ. А
Печерський
район,  
ЖБк + 5+
поверховий
Площа, 
кв. м + 1759,50

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ НА
ПЛОЩІ, ЩО НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Площа, кв. м +
347,80

4 % + + 2 роки 364
дні

Про передачу в оренду без проведення конкурсів 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 159?1/9216 від 18 квітня 2013 року 

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядуван?
ня в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Положення про оренду майна тери?
торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, враховуючи протокол за?
сідання постійної комісії Київради з питань власності від 13 листопада 2012 року № 134, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду без проведення конкурсу нежитлові приміщення
комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додат�
ком до цього рішення.

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

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

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 18.04.2013 № 159�1/9216

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
які передаються в оренду без проведення конкурсів

№ 
п/п Повна назва

орендаря, його
форма власності та

форма
фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована площа,

кв. м

Ставка орендної
плати

Строк, на який
укладається договір

оренди

1 2 3 4 5 6

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ? КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 ГОЛОВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ У МІСТІ
КИЄВІ 
Форма власності +
державна 
Форма фінансування
+ бюджетна

ЮРИ ГНАТА, № 9
Святошинський район
НБк + 5+поверховий,
адміністративне
Площа, кв. м +
2227,30

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА

5 поверх 
Площа, кв. м + 58,00

1 грн. на рік 2 роки 364 дні

2 КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ВІЙСЬКОВИЙ
КОМІСАРІАТ 
Форма власності +
державна 
Форма фінансування
+ бюджетна

ЩЕРБАКОВА, 
№ 54/2, ЛІТ. Б /
САЛЮТНА
Шевченківський
район 
НБк + 1+поверховий,
військовий комісаріат
Площа, кв. м + 219,90

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА

1 поверх 
Площа, кв. м + 219,90

1 грн. на рік 2 роки 364 дні

3 КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ВІЙСЬКОВИЙ
КОМІСАРІАТ 
Форма власності +
державна 
Форма фінансування
+ бюджетна

ІСКРІВСЬКА, № 5+а,
ЛІТ. А Солом'янський
район НБк + 2+
поверховий,
військкомат 
Площа, кв. м + 925,60

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА

1, 2 поверхи, підвал
Площа, кв. м + 925,60

1 грн. на рік 2 роки 364 дні

Про затвердження передавального акта 
закладу “Спортивний комплекс управління 

по фізичній культурі і спорту”
Розпорядження № 2173 від 3 грудня 2012 року

Відповідно до статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб?підприємців”, статті 29 За?
кону України “Про місцеве самоврядування в України”, статті 107 Цивільного кодексу України, пункту 3.4 розпорядження виконав?

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2012 № 814 “Про проведення організацій?
но?правових заходів щодо реорганізації закладу “Спортивний комплекс управління по фізичній культурі і спорту” в комунальне
підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Спортивний комплекс” та
з метою забезпечення проведення реорганізації, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити передавальний акт закладу “Спортивний комплекс управління по фізичній культурі і спорту” (код ЄДРПОУ 03768026), що додається.

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко



5

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 31 липня 2013 року

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про відновлення роботи дошкільних навчальних закладів 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Розпорядження № 2369 від 29 грудня 2012 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Закону України “Про дошкільну осві?
ту”, програми II “Дошкільна освіта” Міської цільової програми “Освіта Києва. 2011–2015 рр.", затвердженої рішенням Київської
міської ради від 25 травня 2011 року № 196/5583, враховуючи пропозиції районних в місті Києві державних адміністрацій, з метою
забезпечення прав дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти та збереження і розвитку мережі дошкільних
навчальних закладів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік дошкільних навчальних закладів комунальної
власності територіальної громади міста Києва, робота яких відновлюєть�
ся, що додається.

2. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій при скла�
данні бюджетних запитів на 2013 рік по галузі “Освіта” передбачити в
першочерговому порядку видатки на відновлення роботи непрацюючих
дошкільних навчальних закладів в межах доведених граничних обсягів.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про реєстрацію Статуту релігійної громади
Української Православної Церкви

Преподобного Ільї Муромця у Дніпровському районі м. Києва
Розпорядження № 2392 від 29 грудня 2012 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 07 листо?
пада 2012 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади Української Православної Церкви Преподобного Ільї
Муромця у Дніпровському районі м. Києва від 11 жовтня 2012 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади Української Православної Церкви Преподобного Ільї Муромця у Дніпровському районі м. Києва, що додає�
ться.

Голова О. Попов

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

від 25 травня 2012 року № 870
Розпорядження № 2391 від 29 грудня 2012 року

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, враховуючи заяву настоятеля, голови парафі?
яльної ради, голови парафіяльних зборів релігійної громади святителя Феодосія Чернігівського Української Православної Церкви
у Шевченківському районі м. Києва від 04 грудня 2012 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 02
грудня 2012 року № 2, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади святителя Фео�
досія Чернігівського Української Православної Церкви у Шевченків�
ському районі м. Києва, зареєстрованого розпорядженням виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�

трації) від 25 травня 2012 року № 870, виклавши його в новій редак�
ції, що додається.

Голова О. Попов

Про затвердження Статуту комунального підприємства 
“Позняки?Інвест?УКБ Дарницького району міста Києва”

Розпорядження № 2396 від 29 грудня 2012 року
На виконання пункту 6 рішення Київської міської ради від 06.10.2011 № 201/6417 “Про деякі питання діяльності комунальних під?

приємств та установ, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управлін?
ня Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації”, з метою приведення установчих документів у відповідність до ви?
мог чинного законодавства України:

1. Затвердити Статут комунального підприємства “Позняки�Інвест�УКБ
Дарницького району міста Києва”, що додається.

2. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації здійснити
державну реєстрацію Статуту комунального підприємства “Позняки�Ін�
вест�УКБ Дарницького району міста Києва”.

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

Голова О. Попов

Про затвердження робочого проекту 
“Реконструкція вул. Васильківської на ділянці від Голосіївської площі 

до Амурської площі в м. Києві"
Розпорядження № 1825 від 18 листопада 2012 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто?герой Київ”, з метою приведення до належно?
го технічного стану дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів вул. Васильківської на ділянці від Голосіївської площі до
Амурської площі в м. Києві, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити робочий проект “Реконструкція вул. Васильківської на ділянці від Голосіївської площі до Амурської площі в м. Києві”, враховуючи по�
зитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини робочого проекту від 10.09.2012 № 00�0507�12/КД, виданий Державним підприємством
“Спеціалізована державна експертна організація — Центральна служба Української державної будівельної експертизи”, з такими основними техніко�еко�
номічними показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснюється за�
мовником будівництва на підставі обгрунтовуючих документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор" при укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт обов’язково передбачити умови щодо на�
дання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

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

Голова О. Попов

Найменування показників Од. виміру Кількість

До капітального
ремонту

Після капітального
ремонту

1 2 3 4

Довжина проїзної частини км 2,0 2,0

Площа покриття проїзної частини м2 42000,0 42000,0

Площа покриття тротуарів м2 12000,0 15000,0

Пропускна спроможність прив. од. за год. 4800,0 4800,0 

Загальна кошторисна вартість реконструкції
в поточних цінах станом на 30.05.2012р., в
тому числі:
+будівельно+монтажні роботи 

+ устаткування
+ інші витрати

тис. грн.

тис. грн.
тис. грн. 

тис. грн.

83791,136 

66413,616
96,558 

17280,962

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Благовіщення Пресвятої Богородиці 

Української Православної Церкви 
у Шевченківському районі м. Києва

Розпорядження № 2378 від 29 грудня 2012 року
Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 17 грудня

2012 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади Благовіщення Пресвятої Богородиці Української Право?
славної Церкви у Шевченківському районі м. Києва від 09 грудня 2012 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої вла?
ди:

Зареєструвати Статут релігійної громади Благовіщення Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви у Шевченківському районі м. Києва,
що додається.

Голова О. Попов

Про зміни у складі міської конкурсної комісії 
з організації та проведення міського конкурсу?огляду суб’єктів 

господарювання сфери побутового обслуговування 
на присвоєння звання зразкового у м. Києві

Розпорядження № 103 від 30 січня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто?герой Київ”, рішення

Київської міської ради від 02 квітня 2009 року № 144/1200 “Про затвердження заходів щодо розвитку сфери побутових послуг у м.
Києві на 2009—2013 роки”, враховуючи рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність вико?
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, розпорядження виконавчого органу Київ?
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 серпня 2012 року № 1515 “Про тимчасовий розподіл обов’яз?
ків між головою Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови Київської міської
державної адміністрації та заступником голови Київської міської державної адміністрації — керівником апарату виконавчого ор?
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій орга?
ну місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу міської конкурсної комісії з організації
та проведення міського конкурсу�огляду суб’єктів господарювання сфери
побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві,
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 23 червня 2011 року
№ 1043, виклавши його в новій редакції, що додається.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов

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

від 22 жовтня 2007 року № 1403 
“Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії 

по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, 
реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, 

незавершеного будівництва, інженерно?транспортної інфраструктури 
міста Києва”

Розпорядження № 2398 від 29 грудня 2012 року
В зв’язку із змінами у персональному складі постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будів?

ництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно?
транспортної інфраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції,
реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, не�
завершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури
міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22
жовтня 2007 року № 1403 (в редакції розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації
від 16 грудня 2011 року № 2386), виклавши його в новій редакції, що
додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 16 грудня 2011 року № 2386 “Про затвердження змін до
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403”.

Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згід�
но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в за�
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про будівництво інженерних мереж
до житлового кварталу на вул. Професора

Підвисоцького у Печерському районі
Розпорядження № 769 від 24 травня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 26 Закону України “Про дорож?
ній рух”, враховуючи рішення Київської міської ради від 23 грудня 2004 року № 924/2334 “Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “Будспецсервіс” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового кварталу з об’єк?
тами соціально?громадського призначення на вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка № 2) у Печерсько?
му районі м. Києва”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16 жовтня 2006 року № 1519 “Про дозвіл на про?
ектування та будівництво житлового комплексу з об’єктами соціально?громадського призначення та підземним паркінгом на вул.
Професора Підвисоцького (на території колишнього військового містечка № 2) у Печерському районі” з метою забезпечення під?
ключення об’єкта до інженерних мереж міста, зважаючи на звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Будспецсервіс”
від 12 лютого 2013 року № 230, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю “Будспецсервіс” (да�
лі — ТОВ “Будспецсервіс”) з 24 травня 2013 року до 10 листопада 2014
року виконати роботи згідно з розробленою та затвердженою в уста�
новленому порядку проектно�кошторисною документацією за умови
виконання п.2 цього розпорядження з прокладання та перекладання
інженерних мереж до будівель житлового кварталу з об’єктами соці�
альио�громадського призначення на вул. Професора Підвисоцького
(на території військового містечка № 2) у Печерському районі, а саме:

прокладання кабельної лінії 10 кВ на вул. Патріса Лумумби від
трансформаторної підстанції ТП 1523 до буд. № 22 виконати відкри�
тим способом;

відкритим способом виконати прокладання кабельної лінії 10 кВ на
вул. Професора Підвисоцького, на розі буд. № 2/24 (з’єднання кабель�
ної лінії 10 кВ між трансформаторними підстанціями ТП 2726 та ТП
6776);

прокладання мереж водопостачання Д=400мм на прибудинковій те�
риторії вул. Кіквідзе від об’єкта будівництва до буд. № 32 виконати
відкритим способом (40м), закритим способом — методом горизон�
тального буріння (84м), закритим способом – у штольні (69м);

перекладання мереж водопостачання Д=400мм на вул. Кіквідзе від
вул. Професора Підвисоцького до буд. № 9/12 виконати відкритим
способом, від буд. № 9/12 до буд. № 29 — закритим способом (у
штольні);

перекладання каналізаційної мережі Д=700мм та 1000мм з влашту�
ванням колодязів виконати закритим способом (у штольні) на Заліз�
ничному шосе від буд. № 45 до перехрестя Залізничного шосе та вул.
Кіквідзе;

прокладання каналізаційної мережі Д=200мм та 250мм з влашту�
ванням колодязів на прибудинковій території вул. Кіквідзе від об’єкта
будівництва до буд. № 28 виконати відкритим способом (173м), за�
критим способом – у штольні (19м);

прокладання мереж зливової каналізації Д=600мм на Військовому
проїзді від недіючої залізничної колії до спорткомплексу КАДІ (буд.
№ 36а) виконати закритим способом (у штольні);

прокладання мереж зливової каналізації Д=1000мм на перехресті
Залізничного шосе та вул. Кіквідзе виконати закритим способом (у
штольні);

прокладання мереж зливової каналізації Д=800мм на Залізничному
шосе від буд. № 45 до буд. № 39 виконати закритим способом (у
штольні).

2. ТОВ “Будспецсервіс”:
2.1. Розробити та погодити в управлінні державної автомобільної

інспекції ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього руху
на період виконання робіт.

2.2. До початку виконання робіт встановити відповідні дорожні зна�
ки, огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі, необхідну кількість пішохід�
них містків та забезпечити безпечний прохід пішоходів і проїзд транс�
портних засобів в місцях виконання робіт.

2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Ки�
єва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051.

2.4. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо
порядку виконання будівельних робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині
розриття, а тротуарів на всю ширину — фігурними елементами мощен�
ня та передати їх за актом комунальному підприємству “Шляхово�екс�
плуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шля�
хів та споруд на них Печерського району м. Києва”.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з будівництва мереж
електропостачання це майно передається у володіння та користування
ПАТ “Київенерго”.

4. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити у встановленому порядку списання демонтованого майна
та зарахування нових збудованих мереж водопостачання, каналізуван�
ня та зливової каналізації, зазначених у пункті 1 цього розпорядження,
до комунальної власності територіальної громади міста Києва з по�
дальшою передачею у володіння та користування ПАТ “АК “Київводо�
канал”, КК “Київавтодор”.

5. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт
покласти на директора ТОВ “Будспецсервіс” Дідика О. С.

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

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

Голова О. Попов

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

від 05 червня 2009 року № 656 
“Про відновлення пасажирських перевезень 

річковим транспортом в місті Києві”
Розпорядження № 766 від 24 травня 2013 року

Відповідно до Водного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою належної організа?
ції пасажирських перевезень річковим транспортом в місті Києві у навігаційний період 2013 року, в межах функцій органу місце?
вого самоврядування:

1. Пункти 2–8 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 05 червня 2009 року № 656 “Про
відновлення пасажирських перевезень річковим транспортом в місті Києві” ви�
класти в новій редакції:

“2. Визначити Департамент транспортної інфраструктури виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організато�
ром проведення конкурсів з визначення перевізників річковим транспортом в
місті Києві.

3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку:

3.1. Розробити умови проведення конкурсу з визначення перевіз�
ників річковим транспортом в місті Києві та забезпечити проведення
цього конкурсу у встановленому порядку.

3.2. Затвердити маршрути і графіки руху річкового транспорту на
причалах та місцях швартування річкового транспорту відповідно до
Переліку, затвердженого цим розпорядженням.

3.3, Забезпечити необхідні умови для посадки та висадки пасажи�
рів на причалах та місцях швартування річкового транспорту.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям сприяти Де�
партаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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міської ради (Київської міської державної адміністрації) у формуванні
інфраструктури річкового транспорту та забезпеченні необхідних умов
для посадки та висадки пасажирів на причалах та місцях швартування
річкового транспорту.

5. Комунальному підприємству “Київський метрополітен” забезпе�
чити організацію роботи другого виходу на станції метрополітену
“Дніпро” до набережної річки Дніпро (річковий причал “Дніпро”) та
встановлення необхідних покажчиків на станції.

6. Комунальному підприємству “Київський метрополітен” та кому�
нальному підприємству “Киівпастранс” сприяти розміщенню в рухомо�
му складі та на станціях метрополітену інформації про організацію па�
сажирських перевезень річковим транспортом в місті Києві.

7. Просити ПАТ “Київенерго” забезпечити підключення до мереж
енергопостачання місць швартування річкового транспорту відповідно
до Переліку, затвердженого цим розпорядженням.

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

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

Голова О. Попов

Про здійснення функцій замовника (організатора) 
проведення конкурсів з визначення 

автомобільних перевізників
Розпорядження № 757 від 22 травня 2013 року

Відповідно до статей 7, 44 Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанов Кабінету Міністрів від 03 грудня 2008 року
№ 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користу?
вання” та від 18 лютого 1997 року № 176 “Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” з
метою організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів у місті Києві:

1. Уповноважити Департамент транспортної інфраструктури виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації):

1.1. Здійснювати функції замовника (організатора) проведення кон�
курсів з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних
маршрутах загального користування та автобусному маршруті загального
користування прямого сполучення місто Київ — міжнародний аеропорт
“Бориспіль”.

1.2. Затверджувати обов’язкові умови конкурсу відповідно до вимог
статті 44 Закону України “Про автомобільний транспорт”.

1.3. Затверджувати додаткові умови конкурсу за погодженням із за�
ступником голови Київської міської державної адміністрації відповідно до
розподілу обов’язків.

1.4. Укладати договори про організацію перевезень пасажирів на авто�
бусному маршруті загального користування з автомобільними перевізни�
ками в установленому порядку.

1.5. Здійснювати інші функції замовника (організатора), передбачені
законодавством у сфері автомобільних перевезень.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цього
розпорядження у засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

Про перерозподіл коштів між об’єктами будівництва, 
реконструкції тощо, а також видами оплачуваних робіт

Розпорядження № 765 від 23 травня 2013 року
Відповідно до підпункту 17.7 пункту 17 рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Ки?

єва на 2013 рік “, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити перерозподіл коштів у межах асигнувань по головних роз�
порядниках бюджетних коштів між об’єктами будівництва, реконструкції
тощо, а також видами оплачуваних робіт (проектні роботи, оплата за ми�
нулі роки, поточні капітальні вкладення, придбання обладнання тощо), пе�
редбаченими додатком 7 до рішення Київської міської ради від 08 лютого
2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік “ (в редакції рі�
шення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 102/9159), що до�
дається.

2. Відповідно до пункту 1 цього розпорядження внести зміни до основ�
них показників Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на
2013 рік, доведених до департаментів, управлінь, інших структурних під�
розділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій згід�
но з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 26 лютого 2013 року № 249 “Про Про�
граму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік” (в редак�

ції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 18 травня 2013 року № 719), а саме:

зведеної програми капітальних вкладень та введення в дію потужностей; 
програми капітальних вкладень та введення в дію потужностей; 
розподілу асигнувань на фінансування капітальних вкладень, що додаються.
3. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити по�
дання на погодження перерозподілу коштів, передбаченого пунктом 1
цього розпорядження, до постійної комісії Київської міської ради з питань
бюджету та соціально�економічного розвитку.

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

Голова О. Попов

Про заходи щодо охорони лісів 
від пожеж у 2013 році

Розпорядження № 421 від 1 квітня 2013 року
Відповідно до ст. 31, 86 Лісового кодексу України, Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Держком?

лісгоспу від 27 грудня 2004 року № 278, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 24 березня 2005 року за № 328/10608, на
виконання рішення Київської міської ради від 15 липня 2004 року № 371/1781 “Про охорону і захист міських лісів від пожеж” та з
метою забезпечення належного рівня охорони міських лісів від пожеж, підвищення відповідальності працівників лісової охорони
комунальних підприємств лісопаркових господарств за дотримання правил пожежної безпеки і посилення роботи з протипожеж?
ної профілактики на підприємствах, в установах і організаціях, яким надано у користування земельні ділянки лісового фонду та
розташованих поблизу лісових угідь, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити заходи щодо підготовки міських лісів до пожежоне�
безпечного періоду 2013 року, захисту їх від пожеж та підвищення рів�
ня протипожежної охорони, що додаються.

2. Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” (далі — КО “Ки�
ївзеленбуд”), Департаменту міського благоустрою та збереження при�
родного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) організувати виконання заходів,
затверджених пунктом 1 цього розпорядження.

3. Просити Головне територіальне управління Міністерства надзви�
чайних ситуацій України в м. Києві (далі — Г ТУ МНС України в м. Ки�
єві) надавати необхідну допомогу КО “Київзеленбуд” при ліквідації лі�
сових пожеж (відповідно до плану взаємодії Г ТУ МНС України у м. Ки�
єві і КО “Київзеленбуд”).

4. Головному управлінню Держтехногенбезпеки у м. Києві встано�
вити контроль за організацією роботи щодо забезпечення комуналь�
ними підприємствами лісопаркових господарств КО “Київзеленбуд”
пожежної безпеки на території міських лісів.

5. Комунальній корпорації “Київавтодор” за поданням КО “Київзелен�
буд” та Г ТУ МНС України у м. Києві забезпечувати підвезення води для
ліквідації лісових пожеж з метою перекачування її до пожежних автоцис�
терн лісової та пожежної охорони згідно з укладеними договорами.

6. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити фінансування заходів із
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території лісопаркових
господарств та заходів щодо охорони лісів від пожеж у 2013 році за
рахунок бюджетних призначень, передбачених Департаменту в місько�
му бюджеті міста Києва на 2013 рік, та власних коштів комунальних
підприємств лісопаркових господарств, що входять до складу КО “Ки�
ївзеленбуд”.

7. Заборонити протягом пожежонебезпечного періоду заїзд на те�
риторію лісового фонду комунальних підприємств лісопаркових госпо�
дарств, які входять до складу КО “Київзеленбуд” (крім транзитних
шляхів), транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих,
що використовуються для лісогосподарських потреб.

8. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згід�
но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення зміс�
ту цього розпорядження в засобах масової інформації.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер�
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ма�
зурчака О. В.

Голова О. Попов

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва об’єктів 

теплопостачання товариства з обмеженою відповідальністю “Константа”
Розпорядження № 773 від 24 травня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи звернення товариства з об?
меженою відповідальністю “Константа” (лист від 07 вересня 2012 року № 31) та протокол від 23 серпня 2012 року № 02/14 засідання
Загальних зборів учасників, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної
громади міста Києва і передати у володіння та користування публічно�
му акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО” об’єкти теплопостачання

товариства з обмеженою відповідальністю “Константа" згідно з додат�
ком, в межах та на умовах, визначених Угодою щодо реалізації проек�
ту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від

Про підготовку навчальних закладів міста Києва 
до початку 2013–2014 навчального року

Розпорядження № 772 від 24 травня 2013 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та з метою своєчасної підготовки навчальних за?

кладів м. Києва до початку 2013–2014 навчального року:

1. Затвердити заходи щодо підготовки навчальних закладів м. Києва
до початку 2013–2014 навчального року (додаються).

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити виконання
заходів щодо підготовки навчальних закладів м. Києва до початку
2013–2014 навчального року в межах асигнувань, передбачених у бю�
джеті міста Києва на 2013 рік.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відпо�
відно до розподілу обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засо�
бах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

27 вересня 2001 року (зі змінами та доповненнями), яка укладена між
АК “Київенерго” та виконавчим органом Київської міської ради (Київ�
ською міською державною адміністрацією).

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити приймання — передачу об’єктів теплопостачання, зазна�
чених у пункті 1 цього розпорядження на умовах, визначених відповід�
ною Угодою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації – ке�

рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення що�
до висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Голова О. Попов

Про затвердження планів заходів забезпечення 
безаварійної роботи мулових полів Бортницької станції аерації

Розпорядження № 770 від 24 травня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону

України “Про регулювання містобудівної діяльності”, на виконання протоколу від 18 травня 2013 року засідання комісії для розслі?
дування причин виникнення надзвичайної ситуації на Бортницькій станції аерації та проведення службового розслідування, для
недопущення аварійних ситуацій на Бортницькій станції аерації, недопущення загрози підтоплення населених пунктів та в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити План першочергових заходів для забезпечення безава�
рійної роботи мулових полів № 1, № 2, № 3 Бортницької станції аерації,
що додається.

2. Затвердити План заходів для забезпечення безаварійної роботи му�
лових полів № 1, № 2, № 3 Бортницької станції аерації в осінньо�зимовий
період 2013–2014 років, що додається.

3. Затвердити План заходів, які забезпечать сталу роботу мулових по�
лів № 1, № 2, № 3 Бортницької станції аерації та гарантований прийом
осаду протягом 5 років (2013–2018 роки), що додається.

4. Відповідальним виконавцям забезпечувати виконання заходів, пе�
редбачених пунктами 1, 2, 3 цього розпорядження, в частині, що стосує�
ться.

5. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
при поданні інвестиційних пропозицій до програм економічного і соціаль�
ного розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні роки, враховуючи необ�
хідність виконання заходів, передбачених планами, зазначеними у пунк�
тах 1, 2, 3 цього розпорядження,

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

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

Голова О. Попов

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

від 27 червня 2012 року № 1103 “Про здійснення благоустрою, 
берегоукріплення та відновлення заплави урочища “Чорторий” 

у Всеукраїнському парку пам’яті борців за свободу 
і незалежність України у м. Києві”

Розпорядження № 771 від 24 травня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 13, 15 Закону України “Про благоустрій

населених пунктів”, з метою продовження строку виконання робіт з благоустрою, берегоукріплення та відновлення заплави уро?
чища Чорторий та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 червня 2012 року
№ 103:

у пункті 1 цифри та слова “01 червня 2013 року” замінити цифрами та словами “31 грудня 2013 року”.
Голова О. Попов

Про капітальний ремонт мостового полотна 
та деформаційних швів на металевій 

прогоновій будові вантової 
частини Південного мосту через р. Дніпро

Розпорядження № 783 від 24 травня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18, пунктів 1, 2 статті 19, пункту 4 статті 20

Закону України “Про автомобільні дороги”, статей 6, 23, 24, частини 1 статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, з метою поліп?
шення транспортного обслуговування пасажирів, створення належних умов організації руху автомобільного транспорту, поно?
влення надійності і довговічності несучих конструкцій, мостового полотна та деформаційних швів на металевій прогоновій будові
вантової частини Південного мосту через р. Дніпро, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та вико�
нати роботи з капітального ремонту мостового полотна та деформа�
ційних швів на металевій прогоновій будові вантової частини Півден�
ного мосту через р. Дніпро (далі — капітальний ремонт мосту).

2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” замовником ви�
конання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор” у встановленому порядку:
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну органі�

зації для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
3.2. Забезпечити розробку проектно�кошторисної документації,

проведення її експертизи та затвердження.
3.3. Забезпечити виконання робіт з капітального ремонту мосту відпо�

відно до затвердженої в установленому порядку проектно�кошторисної
документації. 

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт з капітального ремонту мосту.

3.5. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

3.6. Роботи з капітального ремонту мосту виконувати з частковим

обмеженням руху на ділянці виконання робіт із зайняттям половини
ширини проїзної частини цілодобово.

3.7. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему орга�
нізації дорожнього руху на період виконання робіт з капітального ремонту
мосту.

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як головному
розпоряднику коштів бюджету здійснити фінансування робіт з розробки
проектно�кошторисної документації та виконання робіт з капітального ре�
монту мостового полотна та деформаційних швів на металевій прогоновій
будові вантової частини Південного мосту через р. Дніпро в межах бю�
джетних призначень, затверджених в бюджеті м. Києва на капітальний ре�
монт об’єктів вулично�шляхової мережі на 2013 та наступні роки.

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

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

Голова О. Попов

Про здійснення організаційно?правових заходів 
щодо ліквідації комунального підприємства 

виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
“Загальноміський Інформаційний центр реагування 

на тривожні виклики та надзвичайні події 
в м. Києві — “Київ?112”

Розпорядження № 775 від 24 травня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України. статей 59, 60, 135 Господарського кодексу України, частини 2

статті 2, статей 5, 11 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 33, 34, 36 Закону України “Про державну ре?
єстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 61/8345 “Про
ліквідацію комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) “Загальномісь?
кий Інформаційний центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в м. Києві — “Київ?112”:

1. Утворити ліквідаційну комісію комунального підприємства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) “Загальноміський Інформаційний центр реагування ма
тривожні виклики та надзвичайні події в м. Києві — “Київ�112" та за�
твердити її склад, що додається.

2. Ліквідаційній комісії, утвореній пунктом 1 цього розпорядження:
2.1. Здійснювати управління справами комунального підприємства

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) “Загальноміський Інформаційний центр реагування на
тривожні виклики та надзвичайні події в м. Києві — “Київ�112", яке
припиняється, відповідно до чинного законодавства.

2.2. Вжити заходів, передбачених чинним законодавством, що по�
в’язані з ліквідацією комунального підприємства виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) “Загальноміський
Інформаційний центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні
події в м. Києві — “Київ�112":

2.2.1. Провести інвентаризацію майна комунального підприємства
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) “Загальноміський Інформаційний центр реагування на тривожні
виклики та надзвичайні події в м. Києві — “Київ�112".

2.2.2. За результатами інвентаризації скласти проміжний та ліквіда�
ційний баланс, якими визначити всі права та обов’язки, майно та по�
дати їх на затвердження в установленому порядку.

2.2.3. В установленому законодавством порядку попередити пра�
цівників комунального підприємства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Загальномісь�
кий Інформаційний центр реагування на тривожні виклики та надзви�
чайні події в м. Києві — “Київ�112", про припинення його діяльності та
забезпечити дотримання їх соціально�правових гарантій у порядку та
на умовах, визначених законодавством.

3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до кому�
нального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) “Загальноміський Інформацій�
ний центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в м.
Києві — “Київ�112", яке припиняється, два місяці з дня опублікування
повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з роз�
поділом обов’язків.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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Про капітальний ремонт вул. Газопровідної 
в Подільському районі

Розпорядження № 778 від 24 травня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18, пунктів 1, 2 статті 19, пункту 4 статті 20 Закону України “Про автомобільні дороги”,

статей 6, 23, 24, частини 1 статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, з метою впорядкування та покращення дорожнього руху, в межах функцій органу місцевого самовря(
дування:

1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та виконати роботи з капітально�
го ремонту вул. Газопровідної на ділянці від просп. “Правди* до вул. Стеценка в Подільському
районі.

2. Замовником розробки проектно�кошторисної документації на капітальний ремонт вул. Га�
зопровідної на ділянці від просп. “Правди" до вул. Стеценка визначити комунальну корпорацію
“Київавтодор”.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор” у встановленому порядку:
3.1. Визначити на конкурсних торгах генеральні проектну та будівельну організації для про�

ектування та виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.
3.2. Забезпечити розробку проектно�кошторисної документації, проведення її експертизи та

затвердження.
3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних ро�

біт.
3.4. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Києва, затвердженими рі�

шенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051.
4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) як головному розпоряднику коштів бюджету, здійс�
нити фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в межах бюджетних при�
значень, затверджених в бюджеті м. Києва на капітальний ремонт об’єктів вулично�шляхової
мережі 2013 та наступні роки.

5. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього ру�
ху на період виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

6. Під час укладання замовником договору підряду на виконання будівельних робіт обов’яз�
ково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встано�
вити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків

Голова О. Попов

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

від 14 липня 2009 року № 806 “Про прокладання дощової каналізації 
по вул. Полупанова від вул. Автозаводської до вул. Коноплянської

в Оболонському районі”
Розпорядження № 782 від 24 травня 2013 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини 4 статті 34 Закону України “Про регулюван(
ня містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання робіт з прокладання дощової каналізації по вул. Полупанова від вул. Автозаводської до
вул. Коноплянської в Оболонському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 14 липня 2009 року № 806 “Про прокладання дощової каналіза�
ції по вул. Полупанова від вул. Автозаводської до вул. Коноплянської в Оболонському районі”:

1. Пункт 1 викласти в новій редакції:
“1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та виконати роботи з прокладан�

ня дощової каналізації по вул. Полупанова від вул. Автозаводської до вул. Коноплянської в Обо�
лонському районі (далі — прокладання дощової каналізації).”

2. У підпункті 3.2 пункту 3 слова “комплексну державну” виключити.
3. У підпункті 3.3 пункту 3 слова “у терміни, що визначені пунктом 1 цього розпорядження”

виключити.
4. Підпункт 3.4 пункту 3 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 3.5 — 3.6 вважати відповідно підпунктами 3.4–3.5.
5. Підпункт 3.4 пункту 3 викласти в новій редакції:

“3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних
робіт.”

6. Пункт 5 викласти в новій редакції:
“5. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) у встановленому порядку подати до Департаменту
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з прокладання дощової каналізації
по вул. Полупанова від вул. Автозаводської до вул. Коноплянської в Оболонському районі до
програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 та наступні роки.”

7. Пункт 6 виключити.
У зв’язку з цим пункти 7–8 вважати відповідно пунктами 6�7.

Голова О. Попов

Про реконструкцію ТП(3680 на вул. Дегтярівській, 37 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 790 від 24 травня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою енергозабезпечення

центру оброблення даних “Регіональний центр електронного урядування “Електронна столиця” (міський дата(центр)”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Київпастранс” замовником робіт з розробки проект�
но�кошторисної документації та реконструкції ТП�3680, що розташований на території кому�
нального підприємства “Київпастранс” на вул. Дегтярівській, 37 у Шевченківському районі.

2. Комунальному підприємству “Київпастранс”:
2.1. Визначити у встановленому порядку на конкурсних торгах генеральні проектну та під�

рядну будівельну організації для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
2.2. Забезпечити розробку та затвердження у встановленому порядку проектно�кошторисної

документації.
2.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних ро�

біт.
2.4. Забезпечити введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.
2.5. Під час укладання замовником договору підряду на реконструкцію об’єкта обов’язково

передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити
гарантійні строки експлуатації об’єкта.

3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) у встановленому порядку подати до Департаменту
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження до програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні
роки.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’яз�
ків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про капітальний ремонт мостового полотна 
та деформаційних швів на металевій 
прогоновій будові вантової частини 
Московського мосту через р. Дніпро

Розпорядження № 784 від 24 травня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18, пунктів 1, 2 статті 19, пункту 4 статті 20 Закону України “Про автомобільні дороги”,

статей 6,23,24, частини 1 статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, а також з метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів, створення належних умов орга(
нізації руху автомобільного транспорту, поновлення надійності і довговічності несучих конструкцій, мостового полотна та деформаційних швів на металевій прогоновій будові
вантової частини Московського мосту через р. Дніпро, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та виконати роботи з капі�
тального ремонту мостового полотна та деформаційних швів на металевій прогоновій бу�
дові вантової частини Московського мосту через р. Дніпро (далі — капітальний ремонт
мосту).

2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” замовником виконання робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор” у встановленому порядку:
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організації для виконання робіт,

зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
3.2. Забезпечити розробку проектно�кошторисної документації, проведення її експертизи та

затвердження.
3.3. Забезпечити виконання робіт з капітального ремонту мосту відповідно до затвердженої

в установленому порядку проектно�кошторисної документації.
3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних ро�

біт з капітального ремонту мосту.
3.5. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, затвердженими рішенням

Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051.

3.6. Роботи з капітального ремонту мосту виконувати з частковим обмеженням руху на ділян�
ці виконання робіт із зайняттям половини ширини проїзної частини цілодобово.

3.7. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього
руху на період виконання робіт з капітального ремонту мосту.

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) як головному розпоряднику коштів бюджету здійсни�
ти фінансування робіт з розробки проектно�кошторисної документації та виконання робіт з ка�
пітального ремонту мостового полотна та деформаційних швів на металевій прогоновій будові
вантової частини Московського мосту через р. Дніпро в межах бюджетних призначень, затвер�
джених в бюджеті м. Києва на капітальний ремонт об’єктів вулично�шляхової мережі на 2013 та
наступні роки.

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

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

Голова О. Попов

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

О олошення
Орендодавець — Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації. Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна
в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідо 559-39-34).

О олошення в азеті "Хрещати " ДЖКП НАН У раїни про намір передати в оренд державно о майна
від 26 липня 2013 ро № 105 (4312) вважати недійсним. Слід читати:

О олошення орендодавця — ДЖКП НАН У раїни про намір передати в оренд державно о майна
(повна назва станови)

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: м.Київ, в л. Е.Потьє, 9. Додат ова
інформація за тел: 044-456-46-30. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо три-
м вач (назва,
юридична
адреса,
телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання
та місце-

знаходження
об’є та оренди

За альна
площа, в.м.

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий стро

оренди

Мета
ви ористан-

ня
Інші мови

1
Національна
а адемія на

У раїни

ДЖКП НАН
У раїни, в л.
Е. Потьє, 9

Пр. На и 42/1,
3-ій поверх не-
житлово о
приміщення

397,35 в.м 1775397 рн 30.06.16 р.
Розміщення
офісних

приміщень

Потенційний орендар відш одов є
вартість оцін и, вартість

о олошення, забор ованість по
орендній платі та ом н. посл

попередньо о орендаря

№
п/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об’є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання
Ма симально
можливий

стро оренди

Розмір місячної
орендної плати,

рн
Приміт и

1

Ком нальне не омерційне підпри-
ємство "Центр первинної меди о-
санітарної допомо и № 2 Дніпро-
всь о о район м. Києва". (м. Київ,
просп. Тичини, 22, т. 550-71-88)

1 поверх Просп.
Тичини, 22 36,90

Розміщення приватно о за лад
охорони здоров’я (надання
медичних посл : офтальмо-
ло ія, дитяча офтальмоло ія,

сестринсь а справа)

2 ро и 364 дні 2141,67

Необхідно забезпечити
проведення бла о строю
приле лої території. Досвід
роботи сфері офтальмо-
ло ії не менше 5 ро ів

ІНФОРМАЦІЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва про проведення
он рс № 105-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності,

я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів,
що належать територіальній ромаді м. Києва,

з метою їх приватизації

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

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до
Положення про он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о
на азом Фонд державно о майна У раїни 29.08.2011 р. № 1270 і зареєстровано о
Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011р. за №1096/19834.
Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:

- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має
підтвердж ватися чинними валіфі аційними до ментами оцінювачів та
свідоцтвами про реєстрацію в Державном реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) Державном
реєстрі оцінювачів затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни від
19.12.01 № 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за
№ 1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема
подібно о майна;

- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та
підписання звітів про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и
подібно о майна;

- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до
проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені
їхніми особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів
оцінювачів.
До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на

підставі сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он
У раїни "Про оцін майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в У раїні",
я ими передбачено здійснення пра тичної діяльності з оцін и майна за напрямами
оцін и майна та спеціалізаціями межах цих напрямів, що відповідають об'є т оцін и.
Учасни ам он рс необхідно подати до Департамент ом нальної

власності м. Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном
онверті, до я о о додається лист з описом наданих до ментів. Кон рсна
до ментація с ладається з:
1. Підтвердні до менти (в 1 -м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т

о ремо;
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та

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

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

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом
державно о майна У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента
щодо йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і
працюють йо о штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної
оцін и майна, том числі подібно о майна тощо).
2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і

містить пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з
ви онанням робіт, а та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 20.08.2013 ро в Департаменті ом нальної власності
м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо : 279-56-59,
279-54-73. До менти приймаються до 13.00, 14.08.2013 ро за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Євчева Сер ія
Ми олайовича, 16.12.1981 р. н., в с дове засідання я відповідача
справі № 757/9096/13-ц за позовом ПАТ КБ "Приватбан " про стя нення
забор ованості за редитним до овором, — о 10.00, 12 серпня 2013 ро
і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 31, с ддя
Пилаєва М.К.
Пропон ємо подати всі раніше неподані до ази.
Ви зобов’язані повідомити с д про причини неяв и.
Роз’яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин

або не повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то
Ваш відс тність на підставі наявних ній до азів.

13 серпня 2013 ро о 10.00 відб деться встановлення
меж земельної ділян и за адресою: в л. Лейпцизь а, 13
Печерсь ом районі м. Києва (ПС 35/10 В "Печерсь а").
ТОВ "МРІЯ-ПЛЮС" є с міжним земле орист вачем

зазначеної земельної ділян и.
Просимо забезпечити прис тність вашо о представни а

для з одження меж земельної ділян и.

№
п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 47,40 в. м — м. Київ, в л. Почайниць а, 57-59 літ "А"

2. Нежилі приміщення площею 49,40 в. м — м.Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 106/2, літ. "А"

3. Нежилі приміщення площею 35,80 в. м — м. Київ, в л. Артема, 79

4. Нежилі приміщення площею 29,50 в. м — м. Київ, пров л. К т зова, 3, літ. "А"

5.
Нежилі б дівлі за адресою: м. Київ в л. Кр ло ніверситетсь а, 10 (літ."А" площею
897,10 в.м, літ."Б" площею 101,10 в.м, літ."В" площею 9,90 в.м, літ."Г" площею
9,10 в.м, літ."Д" площею 29,50 в.м)

6. Нежилі приміщення площею 77,30 в. м — м. Київ, пров л. Вино радний, 1/11, літ. "А"

7. Нежилі приміщення площею 61,90 в. м — м. Київ, в л. Костянтинівсь а, 32, літ. "А"

8. Нежила б дівля площею 162,20 в. м — м. Київ, в л. Сирець а, 25, літ. "С"

9. Нежила б дівля площею 21,40 в. м — м. Київ, в л. Лайоша Гавро, 9- , літ. "А"

10. Нежилі приміщення площею 157,00 в. м — м. Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 15, літ. "А"

11. Нежилий б дино площею 1116,30 в. м — м. Київ, в л. Ра етна, 8, літ. "А"

12. Нежилий б дино площею 766,10 в. м — м. Київ, пров л. Р днєва, 11, літ. "А"

13.
Нежилі б дівлі за адресою: м.Київ, в л. Прирічна, 2 (літ."А" площею 89,60 в.м,
літ. "Б" площею 28,10 в.м, літ. "В" площею 25,50 в.м, літ."Г" площею 30,10 в.м, літ. "Д"
площею 274,90 в.м)

14. Нежилі приміщення площею 38,60 в. м — м. Київ, в л. Костянтинівсь а, 20/14, літ. "А"

15. Нежилі приміщення площею 20,00 в. м — м. Київ, просп. Героїв Сталін рада, 27, літ. "А"

16. Нежиле приміщення площею 26,70 в. м — м. Київ, в л. А адемі а Щ сєва, 34/1, літ. "А"

17. Нежилі приміщення площею 89,4 в. м — м. Київ, в л. Єревансь а, 19, літ. "А"

18. Нежилі приміщення площею 177,2 в. м — м. Київ, в л. Мартиросяна, 19, літ. "А"

19.

Па ет а цій розмірі 9,53 % стат тно о апітал П блічно о а ціонерно о товариства
"АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА" (16400000 шт. простих іменних а цій), що належить
територіальній ромаді м. Києва. Місцезнаходження: 07420, Київсь а область Броварсь о о
район , смт. Калита в л. Червоноармійсь а, 14.
Основні види прод ції (посл ), що виробляються: вирощ вання свиней та реалізація їх
живою ва ою м'ясопереробним підприємствам.
Кіль ість об'є тів необоротних а тивів з ідно з аналітичним облі ом: основні та малоцінні
необоротні а тиви — 1503 інвентарні одиниці, нематеріальні а тиви — 94 одиниці,
незавершене б дівництво — відс тнє.
Розмір стат тно о апітал (власно о апітал ) осподарсь о о товариства:
43 032 000,00 рн., поділений на 172 128 000 простих а цій номінальною вартістю
0,25 рн. за 1 шт.
Балансова залиш ова вартість основних засобів, незавершено о б дівництва,
дов остро ових фінансових інвестицій, нематеріальних а тивів: основних засобів -
63 090 686,83 рн., інвестиції — 23 072 375,98 рн. станом на 01.07.2013.
Розмір земельної ділян и (діляно ): оле тивній власності 490 а.
Місце розташ вання земельної ділян и (діляно ): в адміністративних межах
Калитянсь ої селищної ради.
Цільове призначення земельної ділян и (діляно ): сільсь о осподарсь е
товаровиробництво.
Правовий режим земельної ділян и (діляно ): правова підстава орист вання:
державний а т на право оле тивної власності на землю від 29.12.2001 ро серія KB.
Нормативна рошова оцін а земельної ділян и (діляно ): не проводилась.
Наявність об'є тів, що містять державн таємницю: ні.

20. Нежилі приміщення площею 592,10 в. м — м. Київ, в л. Серафимовича, 3-А, літ. "А"

Д Р А Х М А Г Л Ю К С

В Р А Т А А К А Н Т

О Л Е Р П С А Р Р

Б Л О Щ И Ц Я К А С О

Р У С А Н І В К А К Ф

А К Т А Н К А Л У П А

З В И Д А Н Д Е Р С

А Б А К Я С Т І Л

Відповіді на сканворд 

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
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СПОРТ
Хрещатик 31 липня 2013 року

Температура +23°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 61 %

Температура +28°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 45 %

Температура +23°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 70 %

Прогноз погоди на 31 липня 2013 року

ОВНИ, від ладіть нові почини, найдоцільніше розвивати зап -
щені раніше прое ти та вдало с ористатися плодами мин лих
звершень. Проявіть розс дливість і онстр тивність, б дьте напо-
ле ливими, терплячими й послідовними в дося ненні поставленої
мети.
ТЕЛЬЦІ, день є інди аторним і свідчить про за альний фізичний

стан та здатність адапт ватися в нав олишньом світі. Я що вас
є по ані звич и, приховані омпле си — саме час їх "а тивіз вати"
й вип стити то о "зло о джина" на волю.
БЛИЗНЯТА, вн трішня врівноваженість — ось оловна психоло-

ічна точ а опори для підтрим и армонії з нав олишнім світом.
День армічний, том вам слід заховатися від аласливо о соці м
й поб ти сам на сам із собою чи зан ритися ці аве заняття. Ма-
теріальні втрати та вирішення ч жих проблем продовж дня є при-
м сом долі.
РАКИ, стабільний емоційний фон сприятиме спо ою та впевне-

ності в собі. Влашт йте приятельсь з стріч, об оворіть із др зя-
ми он ретні пра тичні плани на майб тнє.
ЛЕВИ, я що вами ер ватиме ви ода — нічо о дивно о, тр д з

метою зба ачення нині є ціл ом нормальним і батрачити за опій-
и ви не налаштовані. Можете "наля ати" шефа звільненням —
більше цін ватиме. Зосередьтеся на енеральном плані й дове-
діть до завершення справи, я і вже розпочали.
ДІВИ, події роз ортатим ться на ваш ористь, дотрим йтеся

обраної раніше страте ії дій, не змінюйте пере онань, дивіться на
речі лобально, збері аючи пра тичний ра рс. Я омо а ширше
сприймайте сит ацію.
ТЕРЕЗИ, ар’єрний аврал розпалі, втім ради альний поворот

в новом напрямі за рож є провалом та марним розпорошенням
сил. Роз рібайте давні завали в роботі, займайтеся заплановани-
ми раніше дов остро овими прое тами, насамперед їхньою фінан-
совою с ладовою.
СКОРПІОНИ, сьо одні ваша залізобетонна впертість, небажан-

ня міняти позицію, підлаштов ватися під інтереси людей принесе
р йнівні тенденції на шлях особистих онта тів. Б дьте вд мливи-
ми.
СТРІЛЬЦІ, час д ховно о перетворення триває, роз р т а імід-

ж набирає інтенсивно о темп , сприяючи п блічній поп лярності.
Проте вам слід влашт вати профіла тичний день, займіться лі -
вально-оздоровчими заходами, "посидьте" на дієті.
КОЗЕРОГИ, облиште онитв за спіхом, ні з им не сваріться й

не зма айтеся. Присвятіть день собі — забавляйтеся, розважайте-
ся, демонстр йте таланти, пест йте тіло, рад йте д ш приємни-
ми враженнями. Ви — самодостатня особистість.
ВОДОЛІЇ, я натя н та стр на, що може ожної миті порватися...

М дро лавір йте між наеле тризованими полюсами: сім’єю, оха-
ними, роботою, ні з им не з’ясов йте стос н ів, не нав’яз йте
власні по ляди, ожен нехай залишається при власній д мці.
РИБИ, любовна епопея триває, від шан вальни ів немає від-

бою, на роботі ви теж на висоті, проте сьо одні візьміть в ній тайм-
а т, відпочиньте, "марафонити" на сл жбі сенс немає, лінощі й
потреба в омфорті все одно візьм ть ор

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  3 1  Л И П Н Я

ранок день вечір

Павло ТЕСЛЕНКО: "Вітчизняний американський 
футбол переживає друге народження"

— Павле Петровичу, розкажіть,
будь ласка, про історію зародження
американського футболу в Україні.

— Американський футбол в Укра�

їні виник у 1989 році. Першою

командою, яка грала ще в чемпіона�

ті СРСР, стали "Харківські Атланти".

Пізніше були створені команди в ін�

ших містах, і в 1993 році вдалося

провести перший чемпіонат. З того

часу було зіграно 12 сезонів у старій

історії футболу. Даний етап, у першу

чергу, характерний тим, що команди

створювалися й функціонували у

важкі роки становлення пострадян�

ських країн. Американський футбол

розвивався лише за рахунок непо�

хитного ентузіазму його шануваль�

ників. Спортсмени, які грали в той

період, славилися своїм "залізним"

характером, дуже високою силою

волі — "холодною люттю", що жила

в їхніх спортивних серцях. Вся Єв�

ропа, стикаючись із нашими коман�

дами, відзначала, що українці дуже

сильні суперники — і ніхто не міг

зрозуміти, у чому ж секрет. Серед то�

гочасних найвищих досягнень варто

відзначити бронзові медалі чемпіо�

нату Європи національної збірної в

2001 році, а також успішні виступи

"Донецьких Скіфів" у Лізі Європи. В

2004 році закінчилася перша ера

розвитку футболу. Не будемо заглиб�

люватися в джерела, що збільшили

процес "заморожування" спорту. Тут

можна відзначити й суспільно�полі�

тичну ситуацію в країні, і відсутність

організаційного апарата, а далі —

стару, як світ, проблему фінансуван�

ня. Вкажемо тільки, що в наступні 3

роки футбол перебував на стадії "па�

цієнт скоріше мертвий, ніж живий".

Зараз американський футбол пере�

живає друге народження. Повсюдно

створюються команди, в які прихо�

дить молодь. Більше ігор у календа�

рях змагань, більше самих змагань:

чемпіонати у вищій і першій лігах,

Кубок України, зимовий чемпіонат

"Донбас�Аренабол". Це все кількісні

зміни. Для помітних і якісних змін

потрібні час і фінанси, заокеанський

досвід, що надходить до нас тільки

через Інтернет. Американський фут�

бол розвивається, поки команди хо�

чуть грати.

— Популярні види спорту за оке�
аном мають свою специфіку, яку важ�
ко реалізувати в країнах Європи. Як
ФАФУ проводить "адаптацію" амери�
канського футболу для вітчизняного
"споживача"?

— Адаптація як така не потрібна.

Ми граємо за тими самими правила�

ми, що й у Європі або в студентських

лігах США. Рано чи пізно наші

команди мають заграти на міжна�

родних змаганнях, і ніхто з наших

гравців не повинен буде вчити пра�

вила заново. Вболівальник хоче ба�

чити на наших стадіонах таке ж шоу,

яке бачить у трансляціях матчів

NFL, наприклад. І, повірте, при�

страсті на наших скромних аренах

вирують нежартівливі! Глядачі почи�

нають відчувати смак до гри — й це

помітно за їхньою кількістю на три�

бунах. Україна тільки робить перші

кроки, переймаючи досвід спортив�

них шоу в професійних видах спор�

ту. До аматорського спорту справи

дійдуть не скоро. Що стосується

спортивного маркетингу, то нам ще

далеко до рівня європейських країн і

США. Навіть у найбільш благопо�

лучному футболі не всі команди

прем'єр�ліги здатні розвинути при�

буткову бізнес�інфраструктуру. Без

спонсорів нічого не буде! А в амери�

канський футбол спонсори поки не

приходять — ми ще не набрали тієї

критичної маси, щоб потрапити в

зону уваги великого бізнесу.

— Скільки клубів нараховує вітчиз�
няна першість і скільки ліг існує?

— У сезоні 2011 року брали участь

усього 7 українських клубів: 4 у чем�

піонаті вищої ліги й 3 — у першій. У

вищій лізі до нас приєдналися 2 бі�

лоруські команди. В 2012 році кіль�

кість команд збільшилася за рахунок

новачків у першій лізі — їх стало 5, а

всього в сезоні 9. А от у цьому 2013

році у двох лігах беруть участь вже 13

вітчизняних клубів: 7 у вищій лізі й 6

у першій. Ось їхні назви: "Харківські

Атланти", "Kiev Bandits" і "Київські

Слов'яни", донецькі "Скіфи�До�

нНТК", "Дніпропетровські Ракети",

"Одеські Пірати", "Сімферопольські

Таври�КГМУ", маріупольські "Азов�

ські Дельфіни", "Вінницькі Вовки",

"Павлоградські Мустанги", "Львів�

ські Леви", "Ужгородські Лісоруби",

"Рівненські Монархи". Як бачите,

географія українських команд вели�

ка — від Ужгорода до Маріуполя. За

два роки кількість команд�учасниць

офіційних змагань практично под�

воїлася. Ще майже 10 команд прохо�

дять перші кроки свого становлення

й у наступному сезоні деякі з них

візьмуть участь у наших чемпіона�

тах.

— Ці клуби професійні, напівпро�
фесійні чи аматорські?

— В Україні всі команди аматор�

ські. Ніхто з членів клубів — ані тре�

нери, ані гравці не одержують зар�

платні. Більше того, гравці власним

коштом купують екіпірування, тре�

нуються, їздять на ігри й т. ін. Наяв�

ність спонсорів у клубів — це поки

щасливий виняток.

Щоб зробити клуб американсько�

го футболу професійним, потрібні

значні капіталовкладення. Але до�

свід українського хокею, наприклад

ХК "Донбас", свідчить, що все мож�

ливо. На жаль, сучасні спортивні

змагання як шоу вимагають відпо�

відних приміщень, споруд. Амери�

канський футбол міг би розвиватися

стрімкіше. В Україні існують великі

труднощі зі стадіонами. Більшість із

них або дорогі в оренді, або обслуго�

вують змагання інших видів спорту

й є недоступними. Потрібно також

наймати тренерів з батьківщини

американського футболу, потрібні

тренувальні бази, нове екіпірування

й підтримка клубів місцевою вла�

дою. За умови впровадження заходів

спортивного маркетингу клуби мо�

жуть заробляти кошти на свій розви�

ток і приносити прибуток своїм

власникам, адже позахмарних бага�

томільйонних гонорарів гравцям у

нас немає, й будуть вони не скоро.

— Відомо, що за кількістю правил
американський футбол введено до
Книги рекордів Гіннеса. Як відбуває�
ться робота з рефері, які обслуговують
офіційні матчі?

— Так, правила гри в американ�

ському футболі найскладніші. Для їх

вивчення потрібен час. Ось уже три

роки ФАФУ регулярно проводить

семінари для арбітрів, запрошуючи

кращих суддів�тренерів. Так, кілька

семінарів проводив Дмитро Хайтов�

ський, відомий суддя й спортивний

коментатор з Росії, а цієї весни в Ки�

єві семінар проводив Хосе Ребес із

Барселони, глава Комітету суддів

Європейської федерації американ�

ського футболу (ЄФАФ).

Силами ФАФУ перекладено ро�

сійською мовою й видано друком

нову редакцію Правил NCAA 2011—

2012 р. Нашим перекладом корис�

туються судді трьох країн — Укра�

їни, Росії й Білорусі. Для вболіваль�

ників було надруковано настінний

календар на 2013 рік із суддівськими

сигналами, щоб глядачі також осво�

ювали правила й розуміли, про які

порушення говорить рефері під час

матчу.

— Як складаються справи зі спор�
тивними школами? Де можна навчи�
тися грати і що для цього потрібно?

— На жаль, у ДЮСШ американ�

ський футбол поки не викладають,

що пов'язано з відсутністю мето�

дичних посібників і дипломованих

тренерів. Це завдання нам ще треба

буде розв'язати. Для дітей є безкон�

тактна версія американського фут�

болу — флаг�футбол, що в Україні

поки не визнана як окрема спор�

тивна дисципліна. У планах ФАФУ

на 2013 рік внесення флаг�футболу

в список видів спорту України. В

цьому напрямку ми активно спів�

працюємо з головою КМДА Олек�

сандром Поповим, заступником го�

лови, майстром спорту міжнарод�

ного класу Віктором Коржем та на�

чальником Департаменту освіти,

молоді і спорту Вадимом Костю�

ченком. Спільно ми вирішуємо пи�

тання розвитку американського

футболу, починаючи ще з дитячо�

юнацьких спортивних шкіл. Флаг�

футболом можуть займатися діти з

10—12 років. Освоївши основні

принципи гри, 14—16�річні підліт�

ки можуть починати займатися

американським футболом у клубах.

Дуже багато тут залежить від трене�

рів — чи готові вони працювати з

дітьми? Клуби мають потребу в мо�

лодих гравцях. Щоб почати займа�

тися, потрібно бажання, час і стій�

кість характеру. Якихось обмежень

у фізичних параметрах (зріст, вага)

немає. Унікальність американсько�

го футболу в тому, що гравець будь�

якої комплекції знайде собі засто�

сування в команді. У грі потрібні й

важкоатлети�велетні, і швидкі

спринтери.

— Коли ми зможемо спостерігати за
грою по телевізору? І яка робота про�
водиться в цьому напрямку?

— Телетрансляція — це вершина

нашої спортивної піраміди, в основі

якої лежать видовищність амери�

канського футболу (підготовка ко�

манд, їхнє екіпірування), його попу�

лярність у телеаудиторії (люди по�

винні хотіти бачити американський

футбол на екранах своїх телевізорів),

наявність стадіонів з інфраструкту�

рою, орієнтованою на комфорт убо�

лівальників. Якість телекартинки

повинна бути ідеальною, щоб теле�

канали були зацікавлені в придбанні

прав або організації зйомок, а ефір�

ний час має окуповуватися за раху�

нок реклами. Все, що зараз ми мо�

жемо запропонувати глядачам, — це

аматорські нарізки відеофрагментів

з ігор в Інтернеті. Подивіться теле�

трансляції ігор NFL — і вам стане

зрозуміло, що без переходу на про�

фесійний рівень американський

футбол в Україні не скоро вийде в

ефір. При цьому для популяризації

нашого виду спорту ми дуже потре�

буємо підтримки ТБ. Спортивні ре�

дакції вже звертають увагу на наші

змагання — й це не може не радува�

ти.

— Що Ви можете сказати про сто�
личний американський футбол? Що
роблять в Києві для його популяриза�
ції?

Столичний американський фут�

бол на підйомі. В 2012 році дві київ�

ські команди — "Київські Слов'яни"

й "Kiev Bandits" — стали призерами

чемпіонату вищої ліги, а "Kiev

Bandits" взяли ще й Кубок України та

цього року стали чемпіонами Укра�

їни. Торік було створено Федерацію

американського футболу м. Києва,

що займається популяризацією аме�

риканського футболу в столиці й ор�

ганізацією ігор за участі місцевих

команд. У столиці вже діють 4 клу�

би — й це не межа. Команди залуча�

ють для участі в масових заходах,

щоб укотре привернути увагу до са�

мої гри та клубів як таких

Розмовляв Олександр ПИРЛИК, 
"Хрещатик"
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Цей день в історії 31 липня

904 — Араби захопили рець-
е місто Салоні и, др е по вели-
чині Візантійсь ій імперії.
1498 — Христофор Кол мб

від рив острів Тринідад.
1605 — Архієпис оп рязан-

сь ий І натій вінчав на мос ов-
сь ий трон Лжедмитрія I.
1777 — 19-річном франц з

мар із Марі Жозеф де Лафайє-
т , що приб в до Філадельфії для
часті війні проти Британії, аме-
ри анцями присвоєно звання е-
нерала-майора.
1790 — Семюель Гоп інс от-

римав перший в США патент на
метод ашення вапна (патент не
б в першим по поряд — прос-
то до цьо о час патенти видава-
лись нен мерованими).
1917 — Фінсь ий сейм про о-

лосив себе верховним ор аном
влади Фінляндії.
1919 — Армія УНР та У раїн-

сь а алиць а армія зайняли Київ.
1922 — 18-річний амери а-

нець Ральф Семюельсон став
першим світі, хто ви ористав
лижі для р х по воді.
1924 — Польсь ий ряд забо-

ронив вживати раїнсь мов в
державних становах Східної Га-
личини.
1956 — в СРСР починається

б дівництво знаменитих "хр що-
во " (мало абаритне бюджетне
житло б ло зведено в орот і
терміни)
1965 — У Вели обританії за-

боронено ре лам си арет на те-
лебаченні.
1971 — Вперше людина про-

їхалась по Місяцю на механічно-
м засобі перес вання — амери-
ансь і астронавти з "Аполлона-
15" Девід С отт і Джеймс Ірвін
проїхали п'ять миль по с п тни
на спеціальном мод лі LRV
(Lunar Rover Vehicle).
1991— СРСР і США підписали

До овір про обмеження страте-
ічних наст пальних озброєнь
(СТАРТ).
1994—В Сестрієре раїнсь ий

спортсмен Сер ій Б б а встановив
світовий ре орд стриб ах з жер-
диною — 6 метрів 14 сантиметрів.

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Тиждень том відб лися завершальні матчі чемпіонат
У раїни з амери ансь о о ф тбол . Володарем золотих
медалей першості стала столична оманда "Kiev
Bandits". Мало хто знає, але вітчизняном амери ан-
сь ом ф тбол вже 24 ро и, і в йо о історії є ба ато
злетів та падінь. Про зародження, розвито і сьо оден-
ня цієї е зотичної для раїнсь их поцінов вачів спорт
ри "Хрещати " розповів віце-президент Федерації
амери ансь о о ф тбол У раїни, деп тат Київради Пав-
ло Теслен о.


