
Квартири – киянам
У столиці збільшать обсяги будівництва соціального житла

Соціальне житло на підході

Роботи зі зведення трьох будинків на

вул. Милославській у Деснянському

районі міста тривають повним ходом.

Цього року будівельники планують зда�

ти дві будівлі, тож вже у першому квар�

талі наступного року щасливі власники

помешкань зможуть святкувати новосіл�

ля.

“Зараз ми закінчуємо прокладати ін�

женерні мережі, всередині вже встанов�

люють сантехніку. Як тільки об’єкти бу�

дуть повністю завершені, всередину зай�

дуть маляри. Наразі на будівництві пра�

цює близько 140 людей”,— розповів

“Хрещатику” Валерій Гулий, головний

інженер компанії�підрядника.

У цих будинках квартири невеликого

метражу — так званого економ�класу.

Найбільшим попитом користуються по�

мешкання розміром 32–37 квадратних

метрів. Окрім того, частина квартир ре�

алізується за програмою будівництва до�

ступного житла “70х30”. Як зазначає

Микола Лесик, заступник директора КП

“Житлоінвестбуд�УКБ”, ціна квадрат�

ного метра коливається тут від 8 тисяч

грн. На одному поверсі розміщується

4–6 квартир.

Всі три будинки обладнані трьома ліф�

тами, сходовою клітиною та сміттєпро�

водом, а на першому поверсі передбаче�

ні приміщення для консьєржа. Окрім то�

го, проектом заплановані заходи безпе�

решкодного доступу до будинку інвалі�

дів та інших маломобільних груп насе�

лення. Також в одному з будинків ство�

рять дитячий будинок сімейного типу та

розглядають можливість обладнання ам�

булаторії сімейної медицини.

Місто забезпечить попит

Як зазначив директор Департаменту

будівництва та житлового забезпечен�

ня КМДА Сергій Данилович, цей ком�

плекс не єдиний, де цьогоріч здадуть

соціальне житло. Роботи зі зведення

ще кількох будинків уже на фініші. “У

цьому році завершиться будівництво 4�

х житлових будинків на 415 квартир, із

них два уже введені в експлуатацію, 96

квартир — по програмі “70х30”. У ве�

ресні вводиться ще один будинок на

вулиці Наталії Ужвій, а до кінця ро�

ку — на Моторній. Це ще 270 квартир

по цій програмі”,— зазначив пан Да�

нилович.

Такі темпи зведення соціального

житла є недостатніми для столиці Укра�

їни, тож наступного року місто акуму�

лює всі ресурси, аби повністю забезпе�

чити попит мешканців. Про це під час

огляду комплексу заявив голова КМДА

Олександр Попов. “На цих об’єктах ре�

алізується програма доступного житла

на виконання соціальних ініціатив

Президента України Віктора Янукови�

ча. Зважаючи на те, що є попит, ми ста�

вимо собі завдання розвивати таке бу�

дівництво у місті і збільшувати обсяг

соціального житла. Адже на сьогодні 4

тисячі родин хотіли б бути учасниками

програми будівництва доступного жит�

ла “70х30”,— наголосив Олександр По�

пов.

Так, уже цього року розпочнеться бу�

дівництво на вул. Теремківській, Під�

висоцького та Булгакова. Окрім того,

КП “Житлоінвестбуд�УКБ” розпочне

зведення великого комплексу на 1 100

квартир на вул. Соломії Крушельниць�

кої.

Будівельний магнат
Один із основних постачальників

квартир за програмою “Доступне жит�

ло” у столиці є ПАТ “ХК “Київміськ�

буд”. Про це розповів голова КМДА

Олександр Попов під час зустрічі з ко�

лективом компанії. “Мені надзвичайно

приємно зустрітися з трудовим колекти�

вом “Київміськбуду”, адже саме праців�

никами цієї компанії розбудовано знач�

ну частину нашого міста,— сказав Олек�

сандр Попов.— Основним напрямом ді�

яльності компанії було та залишається

будівництво житла і об’єктів інфра�

структури для киян. І тут їм немає рів�

них. Ми всі є свідками того, як зроста�

ють нові будинки під брендом “Київ�

міськбуд”, з’являються цілі квартали та

житлові мікрорайони”.

Тож будівництво доступного житла за�

лишається одним із пріоритетних зав�

дань для колективу компанії. За словами

президента “Київміськбуду” Ігоря Куш�

ніра, у 2012 році компанією було введено

в експлуатацію 15 житлових будинків на

2 774 квартири загальною площею понад

224 тис. кв. м. Не зменшуючи темпів,

компанія увійшла в 2013 рік з тим, що

сьогодні “Київміськбуд” веде роботи на

34�х будівельних майданчиках і планує

цього року ввести в експлуатацію 17 бу�

динків у Києві площею понад 260 тис. кв. м.

Також планується ввести в експлуата�

цію п’ять об’єктів офісного та торго�

вельно�побутового призначення, три

спортивно�оздоровчих комплекси, 6�

поверхову автостоянку на 700 машино�

місць на Позняках та підземний паркінг

на 77 машиномісць на Осокорках.

Крім цього, нині “Київміськбуд” роз�

почав будівництво унікального архітек�

турного комплексу на вул. Анрі Барбю�

са. Протягом 2013–2014 років компанія

здійснить реконструкцію кварталу, по�

будувавши п’ять багатосекційних жит�

лових будинків з повним набором соці�

ально�побутової інфраструктури. Буде

побудовано 1 300 квартир загальною

площею близько 90 000 кв. м, багаторів�

невий паркінг на 655 машиномісць і

30 000 м кв. офісних приміщень тощо.

“Усім відомо, що у місті є необхідність

поліпшення і розвитку інженерної ін�

фраструктури. Ми готові брати участь у

вирішенні цієї проблеми. Так, сьогодні

компанією за власні обігові кошти ве�

дуться роботи з будівництва тепломере�

жі на вул. Златоустівській, від площі Пе�

ремоги до вул. М. Рибалка, загальною

кошторисною вартістю понад 50 мільйо�

нів гривень”,— розповідає Ігор Кушнір.

Великі обсяги виконання робіт спри�

яють й надходженню коштів до місько�

го та державного бюджетів. Так, за ми�

нулий рік у державний і місцевий бю�

джети компанією було виплачено понад

80 млн грн, що у 1,5 разу більше, ніж у

2011 році.

Враховуючи важливість цього підпри�

ємства, керівництво міста вважає своїм

обов’язком підтримувати будівництво у

столиці в співпраці з “Київміськбудом”.

Тож напередодні Дня будівельника кра�

щі працівники холдингової компанії з

рук голови КМДА отримали почесні

грамоти з годинниками. Окрім теплих

слів привітання, Олександр Попов по�

дякував керівництву компанії за активну

підтримку соціальних ініціатив Прези�

дента України щодо розвитку будівель�

ної галузі та забезпечення доступним

житлом мешканців столиці

Керівництво міста вважає своїм обов`яз ом підтрим вати б дівництво дост пно о житла столиці в співпраці з "Київмісь б дом"
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Прямий зв’язок із київською владою
За період з 1 січня до 31 липня 2013 ро до ом -

нальної бюджетної станови “Конта тний центр міста
Києва” надійшло 255 877 звернень ромадян. Зо рема
234 680 звернень оператори зареєстр вали за теле-
фоном арячої лінії (15-51), 12 176 с ар надійшло на
WEB-сайт 1551.gov.ua, 7 523 — на рядов аряч лі-
нію. Ще 702 с ар и иян б ли роз лян ті під час теле-
візійно о ефір про рамі “Столиця” на теле аналі
“Київ”, 169 — під час ініційовано о Президентом У ра-
їни “Діало з раїною” та 322 звернення — спецпро-
е ті “Прямий зв’язо із иївсь ою місь ою владою”.
Крім то о, 305 звернень від меш анців столиці надійш-
ли на еле тронн с ринь станови. Про це під час
наради, я а відб лася під олов ванням олови КМДА
Оле сандра Попова, розповів дире тор КБУ “Конта т-
ний центр міста Києва” Є ор Стефанович. Найбільше
иян хвилюють питання, що пов’язані із ЖКГ. Зо рема
прибирання та вивезення сміття (18,9 %), відс тність
арячо о водопостачання (14,8 %), тримання б дин ів
(9,3 %), еле тропостачання та освітлення (6,4 %), ро-
бота ліфтів (4,8 %), тримання зелених насаджень (4
%), ф н ціон вання малих архіте т рних форм (1,9 %).
Звертаються меш анці столиці і за онс льтацією сто-
совно перерах вання та нарах вання вартирної плати
(2,1 %), а та ож з питань, пов’язаних із охороною здо-
ров’я та ветеринарною медициною (2,5 %). Серед
районів першими рейтин ви онавчої дисципліни —
Печерсь ий (84,70 %) та Солом’янсь ий (84,21 %),
най ірший інде с задоволеності меш анцями щодо
реа вання на їхні с ар и Шевчен івсь ом та Дес-
нянсь ом (67,53 %) районах міста. З 255 877 звер-
нень иян, я і надійшли до онта тно о центр , задо-
волені 76 % заявни ів.
Голова КМДА Оле сандр Попов на олош є, що вирі-

шення проблем меш анців міста — першочер ове зав-
дання місь ої влади. “Формальне ставлення до опра-
цювання звернень ромадян — неприп стиме! Я що
певна проблема не виріш ється — персональн відпо-
відальність за це нес ть олови районних держадмініс-
трацій, ерівни и департаментів та всіх стр т рних
підрозділів, до омпетенції я их належить дане питан-
ня. Ви онання звернень — те, про що ми маємо д ма-
ти постійно. Це перша річ, з я ої має починатися день
ожно о чиновни а. Адже держсл жба — це сл жіння
людям, це робота, спрямована, перш чер , на ви-
рішення проблем ромадян. І лише вони мож ть дати
об’є тивн оцін нашій роботі”,— під реслив очільни
КМДА. Він додав, що онтроль та відповідальність по-
садових осіб сфері ви онання звернень б де посиле-
но — цьо о вима ає лава держави

У столиці полегшують життя 
приватному сектору 
За інформацією Департамент фінансів КМДА, Ки-

єві профінансована та реаліз ється низ а прое тів із
розвит інженерно-транспортної інфрастр т ри при-
ватно о се тор . Добре відомо, що, о рім звичних ба-
атоповерхіво , Києві існ є чимало територій малопо-
верхової заб дови — це приватні садиби иян, зведені
зазвичай ще на почат 60-х ро ів мин ло о століття. І
сьо одні, реа ючи на звернення ромадян, місь а вла-
да створює для меш анців та их мі рорайонів міні-
мально необхідн с часн інфрастр т р . Та , семи
районах Києва зо рема здійснюють роботи із про ла-
дання та ре онстр ції мереж водопостачання, підве-
дення аналізації, модернізації дренажних систем, б -
дівництва мереж зовнішньо о освітлення, дощової а-
налізації. Продовж ється і азифі ація о ремих терито-
рій приватно о се тор столиці. Та ож фахівці віднов-
люють доро и та поліпш ють бла о стрій. За алом до
Про рами е ономічно о та соціально о розвит м. Ки-
єва на 2013 рі внесено 20 об’є тів семи районах міс-
та: Голосіївсь ом , Дарниць ом , Дніпровсь ом , Дес-
нянсь ом , Печерсь ом , Подільсь ом та Солом’ян-
сь ом . Зо рема мова йде про омпле сний розвито
інженерно-транспортної інфрастр т ри сіл Би івня та
Троєщина, ре онстр цію мереж водопостачання та
аналіз вання приватно о се тор ДВРЗ, мі рорайон
Ж ляни, поліпшення водовідведення приватно о се то-
р Оле сандрівсь ої Слобід и та Батиєвої ори. Та ож
здійснюється омпле с робіт із лі відації підтоплень
(б дівництво дощової аналізації та модернізація дре-
нажної системи) приватно о се тор мі рорайон Ста-
ра Дарниця та селища ДВРЗ Дніпровсь ом районі

Кияни отримали ще одну зону 
для відпочинку
У столиці здійснили очищення озера, що є вито ом

історичної річ и Либідь. Ком нальне підприємство з т-
римання зелених насаджень Солом’янсь о о район за
сприяння Департамент місь о о бла о строю та збе-
реження природно о середовища відновило е оло іч-
ний стан водойми в пар “Відрадний”. Для очищення
озера від водоростей та очерет КП “Плесо” надало
машин -амфібію. Спільна праця ом нальних сл жб
міста с ттєво поліпшила бла о стрій пар , а ияни от-
римали ще одн зон для відпочин на природі. Для
то о, щоб озеро не забр днювалось, працівни и КП
УЗН район тричі на сезон оситим ть очерет та
прибирати водорості. О рім цьо о, місь а та районна
ромадсь і ради план ють провести ромадсь і сл хан-
ня з питань бла о строю цієї зони відпочин , а Соло-
м’янсь а райдержадміністрація – он рс на ращ
таблич із охорони і збереження природно о середо-
вища в пар “Відрадний” серед ш олярів район
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Олександра ГУНІНА,
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Незважаючи на с ладн сит ацію з бюджетом, я а с лалася
столиці У раїни, Київ продовж є а тивно розб дов ватися. Та ,
лише ПАТ “ХК “Київмісь б д” цьо о ро план є здати в е с-
пл атацію 17 б дин ів, частина вартир них запланована для
соціально о житла. Днями олова КМДА Оле сандр Попов пере-
вірив хід б дівництва трьох б дин ів по в л. Милославсь ій,
частина вартир я их передбачена для реалізації за держав-
но о про рамою б дівництва дост пних помеш ань “70х30”.
Зважаючи на те, що попит на житло залишається висо им, е-
рівництво міста має намір а тивіз вати та е б дівництво.

— Б дівництво дост пно о житла за змішаною схемою фінанс вання “70х30”,
з я их 70 % — ошти ромадян, 30 % — ошти місь о о бюджет ;
— Б дівництво дост пно о житла за рах но здешевлення вартості іпотечних
редитів відповідно до постанови Кабмін від 25 вітня 2012 ро № 343;
— Б дівництво соціально о житла для ромадян, я і переб вають на соціаль-

ном вартирном облі , відповідно до За он У раїни “Про житловий фонд
соціально о призначення”.
Учасни ами про рами б дівництва дост пно о житла мож ть стати ияни, я і

переб вають на черзі вартирно о облі в районних місті Києві державних
адміністраціях та надали заяв до вартирно о відділ про своє бажання при-
дбати дост пне житло.
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Новини

Купити пресу можна буде без продавця
У столичном метрополітені встановлять вендин ові автомати з

продаж преси “Медіамат”. Та а необхідність вини ла зв’яз з
невідповідністю тор івлі з лот а новим правилам пожежної безпе-
и, б дівельним нормам та на вимо Міністерства інфрастр т ри.
Нова форма тор івлі по ли ана вист пити в я ості альтернативи
продаж азет та ж рналів з лот а і розширити рино преси. По-
етапний перехід від одно о вид тор івлі до іншо о дозволить під-
приємцям, представни ам преси та по пцям оцінити перева и но-
вої системи. До прое т вання місць для встановлення автоматів
б ли зал чені фахівці “Прое тний інстит т “У рметрот нель”. Тож
сертифі овані автомати відповідатим ть сім нормам пожежної
безпе и і б д ть встановлені та им чином, щоб не переш оджати
пасажиропото . Вендин овий автомат “Медіамат”, ви отовлений в
У раїні, дозволяє реаліз вати більш ніж 200 наймен вань преси та
не потреб є своїй роботі прис тності людини

На Жуків острів зазіхають дільці
Київсь ою про рат рою з на ляд за додержанням за онів

природоохоронній сфері від рито римінальне провадження сто-
совно посадових осіб державно о підприємства за фа том переви-
щення сл жбових повноважень під час передачі в оренд земель-
ної ділян и на о. Ж ів, повідомили “Хрещати ” прес-сл жбі ві-
домства.
Про рорсь ою перевір ою встановлено, що в азана ділян а в
рочищі Ж ів острів належить до території КП “Лісопар ове оспо-
дарство “Конча Заспа” та є ландшафтним за азни ом місцево о
значення. З ідно із за онодавством, надання та их земель для ос-
подарсь ої діяльності є неза онним.
З 1987 ро ці землі ви ористов валися для потреб держпідпри-

ємства Спортивний лі вально-відновлювальний центр “ІЕЗ
ім. Є. О. Патона” НАН У раїни. Проте 2005 році посадові особи
Центр неза онно надали в оренд приватном товариств ділян
в зеленій зоні площею понад 600м2 для здійснення осподарсь ої
діяльності. Я наслідо , сл жбовими особами держпідприємства
б ло протиправно отримано дохід розмірі близь о 150 тис. ри-
вень. Відомості про вчинення посадовцями римінально о право-
пор шення про рат рою внесено до Єдино о реєстр дос дових
розслід вань за ч. 3 ст. 365 КК У раїни (перевищення влади або
сл жбових повноважень). Розпочато дос дове розслід вання

Цифра дня

194 312 100 
пасажирів було перевезено у столиці автобусами за всіма видами
сполучень у січні–червні 2013 року 
За інформацією ГУ статистики у м. Києві 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308 Індекс четвергового випуску 22094

Засновник — Київська міська Рада
В. о. головного редактора Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ

Газета заснована 7 вересня 1990 року. 
Перереєстрована в Міністерстві інформації України 10 січня 1999 року.
Свідоцтво серії КВ №3620

01034, м. Київ"34, вул. Володимирська, 51"б
Телефон для довідок 502"34"37, факс: 235"01"93
Телефони рекламного відділу: 234"21"84, 502"34"60, факс: 235"61"48
Телефон відділу розповсюдження та реалізації: 234"27"35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E"mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Редакція листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких думки
авторів не збігаються з позицією редакції. При передруку посилання на “Хрещатик” обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком та під рубрикою “Конфлікт” друкуються на правах реклами. 
Набір, верстка та кольороподіл: комп’ютерний центр газети “Хрещатик”. 
Віддруковано: “МЕГА+Поліграф”, м. Київ, вул. Марко Вовчок, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E=mail: info@kreschatic.kiev.ua

ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

щоденна міська газета виходить у вівторок, середу, четвер та п’ятницю

Загальний наклад 131855. Замовлення 30947

Під Києвом у санаторіїв відбирають землі
Про рат рою Київсь ої області проведено перевір и з питань

додержання вимо за онів У раїни “Про правління об’є тами дер-
жавної власності”, “Про оренд державно о та ом нально о май-
на” при ви ористанні, збереженні та відч женні державно о та о-
м нально о майна оздоровчо о призначення, проінформ вали
“Хрещати ” прес-сл жбі відомства.
Найпоширенішими пор шеннями є відс тність правовстановлю-

ючих до ментів на земельні ділян и та нер хомі об’є ти оздоров-
чо о призначення. Про рори Білоцер івсь о о, Києво-Святошин-
сь о о, Тетіївсь о о районів та Бориспільсь ий міжрайонний реа -
вали на та і пор шення. Виявлено випад и пор шення поряд ви-
л чення належних санаторіям земель ре реаційно о призначення
та, я наслідо , безпідставний перехід їх омерційне орист ван-
ня Виш ородсь ом та Об хівсь ом районах.
Про рорами цих районів розпочаті римінальні провадження за

озна ами правопор шень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 5 ст. 191
КК У раїни. Дос дове розслід вання проводиться ор анами вн т-
рішніх справ. Про рат рою області начальни Ре іонально о від-
ділення Фонд держмайна Київсь ій області внесено подання про
с нення пор шень. За алом зареєстровано 2 римінальних прова-
дження, пред’явлено 6 позовів та внесено 7 подань

У парку Шевченка знесли літній майданчик
Мин ло о тижня працівни ами КП “Київбла о стрій” б ло прове-

дено демонтаж неза онно встановлено о літньо о майданчи а біля
афе пар ім. Т. Г. Шевчен а. Зазначена тимчасова спор да,
площею близь о 100 в. м, розміщ валась на зеленій зоні пар -
пам’ятці садово-пар ово о мистецтва за альнодержавно о значен-
ня без жодної дозвільної до ментації.
Я повідомили “Хрещати ” в Департаменті місь о о бла о ст-

рою та збереження природно о середовища КМДА, не дивлячись
на відс тність необхідних дозволів на встановлення літньо о май-
данчи , власни и певний час чинили опір працівни ам демонтаж-
них бри ад та не дозволяли розпочати роботи.
Проте, за втр чання представни ів міліції, вони все ж розпоча-

лись пообіді і тривали до пізньо о вечора, завдя и чом значна
площа пар б ла звільнена від майна недобросовісних підприєм-
ців. “Завдя и” встановленню зазначено о літньо о майданчи а б -
ло знищено частин зелених насаджень, що розміщ вались дов о-
ла б дівлі. Задля фі сації фа т пош одження зелених насаджень
б ли направлені працівни и КП УЗН Шевчен івсь о о район , я і
с лали відповідний а т

Українська актриса і журналіст Олена Чекан 
потребує допомоги!
Талановитом ж рналіст часопис “У раїнсь ий тиждень”, сце-

нарист , раїнсь ій а трисі Олені Че ан потрібна наша допомо а.
Пані Олена долає тяж хвороб й потреб є фінансової підтрим и.
Завдя и Олені Василівні Че ан ба ато раїнсь их ш олярів мають
змо від ривати для себе реально о Шевчен а з до ментально о
фільм “Мій Шевчен о”, я ий б ло знято за її ініціативи з оле ти-
вом одно о з вітчизняних теле аналів і в подальшом вис н то на
Державн премію імені Тараса Шевчен а.
Перший етап боротьби вже подолано, залишилось зовсім трош-
и. Фінансова підтрим а від др зів, оле і небайд жих людей на
операцію, рс хіміотерапії і післяопераційн реабілітацію дозволи-
ли триматись серед живих. Зараз необхідний др ий рс хіміоте-
рапії. Ре візити для перерах вання оштів ( отів овий розрах -
но ) — Бан отрим вач ПАТ КБ “Приват Бан ”. Номер арт и —
4405 8858 2756 9077 (отрим вач Родю Бо дан Станіславович —
син). Адреса для зв’яз : chekanolena@ukr.net

"Жива вода" столиці
У Києві працює понад півтори сотні бюветів
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У той час, оли ба ато и-
ян с мнівається я ості
водопровідної, вода із бю-
ветів є пре расною мож-
ливістю дбати про здо-
ров’я. У Києві є понад 200
бюветних омпле сів, з
я их ом нальній власно-
сті знаходяться та облі о-
в ються на балансі СВКП
“Київводфонд” 187 оди-
ниць, 36 із я их не працю-
ють. Але, я обіцяють фа-
хівці, частин з них пола-
одять до жовтня.

Київ — єдине місто в Україні, яке

має потужну і розгалужену систему

артезіанського водопостачання.

Проте кілька років тому значна час�

тина бюветів не працювала. Саме

тому було вирішено створити єдине

комунальне підприємство, яке б

контролювало стан цих водних ком�

плексів. На думку чиновників, із

своїм завданням “Київводфонд”

впорався, адже на сьогодні біль�

шість бюветів працює.

“Із 187�ми бюветів, які є на балан�

сі нашого комунального підприєм�

ства, наразі не працюють 36, але у

нас є бачення того, чому вони не

працюють, і бачення того, що необ�

хідно зробити для відновлення їх�

ньої діяльності там, де це можливо.

Бо сьогодні є певна кількість бюве�

тів — 5, які, мабуть, ніколи не поно�

влять роботу, що пов’язано із якістю

води з цих комплексів”,— розповів

перший заступник голови КМДА

Анатолій Голубченко.

Відомчі бювети та бювети кому�

нальної власності, які підключені до

відомчих артезіанських свердловин,

на сьогодні в переважній більшості

не працюють у зв’язку із виходом з

ладу обладнання, відсутністю у влас�

ників свердловин спеціальних дозво�

лів на користування надрами тощо.

“Серед основних причин, чому не

функціонують міські бювети кому�

нальної власності, є такі: відклю�

чення від промислових свердловин

ПАТ “АК “Київводоканал” у зв’язку

зі зміною схеми водопостачання

міста та свердловин інших власни�

ків, вихід з ладу насосів і обладнан�

ня та інші”,— повідомив “Хрещати�

ку” директор Департаменту житло�

во�комунальної інфраструктури

КМДА Дмитро Новицький.

Водночас у міських чиновників є

плани, як виправити ситуацію. До

початку жовтня буде відновлено ро�

боту п’яти комплексів, а ще більше

двох десятків бюветів полагодять

наступного року — цьогоріч буде

розроблено проекти їхньої модерні�

зації.

Нещодавно, у червні, було укла�

дено угоду між ПАТ “АК “Київводо�

канал” та Спеціалізованим водогос�

подарським комунальним підпри�

ємством виконавчого органу Київ�

ської міської ради “Київводфонд”,

яке виступає балансоутримувачем

бюветів. Згідно з цією угодою, “Ки�

ївводоканал” здійснюватиме техніч�

не обслуговування столичних бюве�

тів упродовж 2013 року.

Контроль якості води в бюветах,

які перебувають у комунальній влас�

ності міста, здійснюється централь�

ною лабораторією Департаменту

експлуатації водопровідного госпо�

дарства ПАТ “АК “Київводоканал”

на договірних засадах з їх балансоут�

римувачами планово — один раз у

квартал, чи за потребою — позачер�

гово. Поточний санітарно�епідемі�

ологічний нагляд здійснює і ДП

“Київський лабораторний центр

Держсанепідслужби України”.

Показники якості питної води з

бюветів не є сталими, вони постійно

змінюються, найчастіше фіксуються

перевищення норми за вмістом залі�

за та каламутності. Основною при�

чиною цього є природні особливості

артезіанської води, яка має підви�

щену корозійну активність та нерів�

номірність водорозбору протягом

доби. Цікаво, що у районах міста

різним є смак і навіть запах води, че�

рез різний вміст деяких компонен�

тів, але всі вони у межах норми.

“Якщо ж фахівці виявляють не�

відповідність показників якості пит�

ної води нормативним вимогам, ро�

бота того чи іншого бювету зупи�

няється для проведення санітарно�

технічних заходів (промивки та хло�

рування свердловин) і відновлюєть�

ся після отримання позитивного ре�

зультату лабораторних досліджень.

Якщо проведення таких заходів не

дає бажаних результатів, балансоут�

римувач приймає рішення про вста�

новлення на бюветі системи до�

очистки або установки знезаражен�

ня води”,— розповів заступник ди�

ректора КП “Київводфонд” Олег

Волошко.

На сьогодні для дотримання нор�

мативних показників якості питної

води на міських бюветах встановле�

но 35 систем комплексної доочист�

ки води та 46 ультрафіолетових зне�

заражувальних ламп.

До речі, на офіційному сайті “Ки�

ївводоканалу” — http://www.

vodokanal.kiev.ua — можна побачити

повний перелік бюветних комплек�

сів із зазначенням районів та адрес,

за якими вони розміщені. Аналогіч�

ний сервіс, де буде вказано перелік

міських бюветних комплексів, а та�

кож дані щодо якості води, плану�

ють створити у КП “Київвод�

фонд”

Європейська освіта для киян
Столиця вирішує питання, які виникають в рамках реалізації 
освітнього проекту
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Після дов отривало о ромадсь о о
об оворення травні цьо о ро де-
п тати Київради затвердили рішення
щодо впровадження прое т “Стан-
дарт столичної освіти”. Нас іль и
столиця отова змінювати навчальн
ал зь та я і перепони є на цьом
шлях , вчора об оворили представ-
ни и асоціацій ерівни ів ш іл Києва
та ерівни ів дош ільних навчальних
за ладів міста на з стрічі з оловою
КМДА Оле сандром Поповим.

Відповідно до “Столичного стандарту освіти”,

зміни у галузі мають відбуватися за такими на�

прямками: розвиток інфраструктури навчальних

закладів, зміст та організація освітнього процесу,

створення єдиного інформаційно�комунікацій�

ного простору, професіоналізація управління,

професійний розвиток та соціальний захист пра�

цівників освіти. “Реалізація цього проекту забез�

печить рівний доступ до якісної сучасної освіти,

організацію належного рівня навчально�вихов�

ного процесу, матеріально�технічне забезпечення

навчальних закладів незалежно від форми влас�

ності та неперервний професійний розвиток пе�

дагогічних і науково�педагогічних працівників

столиці. Стандарт освіти — це живий документ,

на основі якого ми маємо у подальшому розвива�

ти галузь у місті”,— зазначила директор Департа�

менту освіти та науки, молоді і спорту КМДА Ок�

сана Добровольська.

Самі освітяни такий проект радо підтримують,

однак наголошують — низка проблем вже виник�

ла навіть на поточному етапі реалізації, зокрема

стосовно впровадження новітніх технологій у на�

вчальний процес. За словами директора ліцею ін�

формаційних технологій Ганни Ломаківської,

сьогодні у місті на один комп’ютер припадає 19

учнів. Серед проблемних питань також і кадрове

забезпечення галузі, підтримка молодих педаго�

гів. Та основне з них — достойна оплата праці ос�

вітян. “У Києва повинна бути справжня освітян�

ська політика, в центрі якої має знаходитись учи�

тель. І, на мою думку, зарплатня педагога має бу�

ти прив’язана до якості його роботи”,— зазначи�

ла Галина Сазоненко, директор українського гу�

манітарного ліцею. Крім матеріальних стимулів,

для вчителів хочуть долучити і моральні. Зокрема

щороку до Дня вчителя одному з директорів на�

вчальних закладів столиці пропонують присвою�

вати звання почесного громадянина Києва.

Подібні проблеми і у вихователів дитячих са�

дочків. За словами Тамари Ільченко, голови ГО

“Асоціація керівників дошкільних навчальних за�

кладів м. Києва”, у галузі найгостріше постає пи�

тання кадрового забезпечення, адже молодь йти

працювати до садочків за нинішню зарплату не

хоче. Не вистачає дошкільним закладам медсестер

та дієт�сестер, а також фахівців із комп’ютерного

забезпечення, адже рівень технологічного розвит�

ку малечі дуже високий. Ще одне проблемне пи�

тання — це перенаповнення дошкільних груп.

Як зазначив зі свого боку голова КМДА Олек�

сандр Попов, місто було й надалі залишатиметься

надійним соціальним партнером для освітян. “Я

дуже радий, що у нас такий відкритий діалог. Це

справжній майданчик для дискусії, де ви можете

висловити свої пропозиції. У нас є бажання роз�

вивати освітянську галузь, і рухатися вперед ми

будемо лише з урахуванням думки тих, хто у ній

працює”,— наголосив Олександр Попов. Очіль�

ник міськадміністрації відмітив, що, незважаючи

на складні бюджетні процеси, місто робитиме все

можливе, аби й у подальшому підтримувати осві�

тян. Він також нагадав, що за два останні роки у

Києві було введено в дію нових або ж відновлених

30 дитячих садочків. До нового навчального року

запрацює ще 20. Таким чином за три роки місто

отримало понад 10 тисяч нових місць у дошкіль�

них закладах.

Нагадаємо, що розробку освітнього проекту

“Стандарт столичної освіти” було розпочато у

2011 році фахівцями Київського університету іме�

ні Бориса Грінченка, Головного управління освіти

та науки та Центру моніторингу столичної освіти.

В основу його створення покладено аналіз досяг�

нень наявних проблем столичної освіти та тен�

денції розвитку освіти в Україні й у світі. Впрова�

дження проекту здійснюватиметься поетапно до

2025 року з урахуванням можливостей столично�

го бюджету та залученням позабюджетних кош�

тів, інвестицій

Київ — єдине місто в У раїні, я е має пот жн і роз ал жен систем артезіансь о о водопостачання
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Тенденції

Ділові новини
Підвищеним тарифам
влаштують перевірку
За останній тиждень про змін

тарифів на житлово- ом нальні
посл и повідомили Рада Мініс-
трів АР Крим, Дніпропетровсь а,
Київсь а, Полтавсь а, С мсь а,
Хар івсь а та Чер ась а обласні
державні адміністрації, інформ є
Мінре іонб д. Інші обласні, Се-
вастопольсь а та Київсь а місь і
держадміністрації зазначили, що
тарифи не пере лядалися. Знач-
не підвищення тарифів для насе-
лення зо рема відб лося на Київ-
щині:
— с. Мазін и Переяслав-

Хмельниць о о район : тариф на
посл и з водопостачання зріс на
66,7 % (нововведений тариф —
5,00 рн/м3, попередній тариф —
3,00 рн/м3);
— с. Тарасів а Києво-Свято-

шинсь о о район : тариф на по-
сл и з тримання б дин ів і
спор д та приб дин ових тери-
торій зріс на 209,7 % (нововве-
дений середньозважений тариф
3,19 рн/м2, попередній тариф —
1,03 рн/м2). З ідно із прийнятим
рішенням, тариф вводиться
дію з 15 серпня 2013.
Міністр ре іонально о розвит-
, б дівництва та житлово- ом -

нально о осподарства Геннадій

Темни на олосив, що облдерж-
адміністраціям необхідно забез-
печити здійснення робочими р -
пами перевіро е ономічної об-
ґр нтованості тарифів, я і б ли
підвищені за останній тиждень, та
тижневий термін надати відпо-

відн інформацію до Мінре іон

Оцінку майна по�новому
відклали

Кабмін переніс стро и застос -
вання своєї постанови від 4 бе-
резня 2013 ро № 231 “Дея і пи-
тання проведення оцін и для ці-
лей оподат вання та нарах ван-
ня і сплати інших обов’яз ових
платежів, я і справляються відпо-
відно до за онодавства”, відтер-
мін вавши застос вання нових
правил оцін и на три місяці та до-
зволивши ви ористов вати вже
отримані ромадянами звіти про
оцін протя ом стро , на я ий
вони видані, але не більше шести
місяців.
На адаємо, що з 1 серпня 2013

ро набрали чинності нові пра-
вила вчинення операцій на рин
нер хомості зв’яз з запрова-
дженням нових підходів з оцін и
для цілей оподат вання. З цьо о
дня ромадяни У раїни мож ть
ладати б дь-я і оди з нер хо-

містю, том числі з землею, ви-
нят ово за наявності спеціальної
оцін и для цілей оподат вання.
Без та ої оцін и нотарі си мають
відмовляти ромадянам посвід-
ченні правочинів півлі-продаж ,
міни, дар вання, видачі свідоцтва
про право на спадщин тощо.
Але на сьо одні іль ість юросіб,
я і мають право здійснювати
оцін нер хомо о майна, є в рай
недостатньою. До запроваджен-
ня нових правил право здійсню-
вати оцін мали б дь-я і із май-
же 10 000 оцінювачів, я і знахо-
дяться с ладі 3 300 юридичних
осіб. Станом на 1 серпня реально
здійснювати оцін за новими
правилами мож ть лише 95 юр-
осіб та 161 фізособа — оцінювач
(що 63 рази менше іль ості тих
с б’є тів, я і мали право здій-
снювати оцін до 1 серпня). Та-
а сит ація з мовлена тим, що
Фонд держмайна не мав достат-
ньо о час для проведення на-
вчання та сертифі ації оцінюва-
чів. Наст пним ризи ом б ли
можливі масові відмови нотарі-
сів посвідченні од. Щодня
нотарі си реєстр ють: нер хомо-
о майна — 1 472 дій; земельних
діляно — 546 дій; свідоцтв на
право на спадщин ( с ладі я ої
є нер хоме майно) — 1 736 дій.

Отже, 161 оцінювач нія им чином
не в змозі задовольнити попит
ромадян разі ладення ними
од. Новий порядо передбачає

право здійснювати оцін впро-
довж 14 робочих днів. Оцінювачі
ще не застосов вали нових пра-
вил оцін и на пра тиці, а том
ромадяни зм шені б д ть че ати
ін оли по 3 тижні для отримання
звіт оцінювача. Раніше за одн
оцін ромадяни сплач вали
приблизно від 200 рн до 800
рн. Врахов ючи обмежен іль-
ість, а відта фа тичне моно-
польне становище нових оціню-
вачів, я ою б де ціна на їх посл -
и, достеменно не відомо. За по-
передньою інформацією, ціна б -
де мінім м 3 рази вищою. Крім
то о, ромадяни, я і замовили та
оплатили проведен до 1 серпня
оцін , зм шені б ли замовити та
оплатити її повторно

Нові правила сплати податку
на нерухомість

Президент Ві тор Ян ович під-
писав За он “Про внесення змін
до Подат ово о оде с щодо
об’є тів житлової нер хомості”.
З ідно із ним, власни и об’є тів
житлової нер хомості, я і підля-
ають оподат ванню, сплач ва-

тим ть подато за 2013 рі на-
ст пном — 2014 році. До 31
р дня цьо о ро власни и мо-
ж ть здійснити звір даних на
підставі ори іналів до ментів
про право власності на об’є ти
житлової нер хомості та про жит-
лов площ та их об’є тів. Для
цьо о потрібно зверн тися до
подат ової інспе ції за місцем
реєстрації власни а нер хомості.
За оном пере лян то розміри
житлової нер хомості, на я на-
рахов ватиметься піль а. Та , не
сплач ватим ть подато власни-
и вартир, я що їх за альна жит-
лова площа не перевищ є 120
в. м. Для власни ів б дин ів
“піль ова площа” визначена
розмірі 250 в. м, знов ж та и
незалежно від то о, я ою іль іс-
тю б дин ів володіє особа. Я що
власни а є і вартира, і б дино

за альною житловою площею до
370 в. м, він та ож не сплач ва-
тиме подато на нер хомість. Я -
що ж площа нер хомості переви-
щ ватиме зазначені піль ові мет-
ри, то платити подато доведеть-
ся лише за ті вадрати, я і пере-
вищ ють визначений розмір. Од-
на , на олош ють Міндоходів,
я що об’є ти оподат вання ви-
ористов ються власни ами для
одержання доходів, тобто на-

даються в оренд , лізин або ви-
ористов ються підприємниць-
ій діяльності, піль а на них не
діє.
Став и подат б д ть дифе-

ренційовані. Для власни ів:
— вартир — не більше 1 від-

сот а мінімальної заробітної пла-
ти (м. з. п.), житлова площа я их
не перевищ є 240 в. метрів,
разі перевищення став а стано-
витиме 2,7 %;
— б дин ів — не більше 1 від-

сот а м. з. п., житлова площа
я их не перевищ є 500 в. мет-
рів, разі перевищення — 2,7 %;
— вартир та б дин ів — 1 від-

сото м. з. п., житлова площа
я их не перевищ є 740 в. мет-
рів, разі перевищення — 2,7 %.
Для юросіб та ож продовжено

термін подання де ларації з по-
дат на нер хомість з 1 люто о
до 20 люто о. Фізособи повідом-
лення про сплат подат отри-
м ватим ть до 1 липня. Громадя-
ни, я і вже сплатили подато
поточном році, мож ть поверн -
ти сплачені ошти, зверн вшись
із заявою до подат ової інспе ції
(територіальних ор анів Міндохо-
дів). Разом з цим, сплачені ош-
ти поточном році за з одою
платни а мож ть б ти зараховані
для сплати подат 2014 році

Заробіток 
на альтернативі
Погода на валютному ринку
урізноманітнює можливості 
для інвестицій
Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Національний бан заявив про наміри тримати низь
інфляцію в У раїні, тож можна зробити висново , що на
доларах США ба ато не заробиш. По-перше, наші ціни
дея ою мірою та и прив’язані до цієї валюти. По-др е,
тримати шорах інфляційні процеси можливо завдя и
жорст ій рсовій політиці, а це означає підтрим ста-
більно о офіційно о рс національної валюти. Отже,
ривня либо о не впаде. Принаймні парі з доларом.
А от інші валюти на ній мож ть віді ратися.

Перші спроби вже були, але не дуже вдалі. Минулого тижня на готів�

ковому ринку Києва дорожчали євро та долар США, та вибірково. Зок�

рема долар підріс у ціні купівлі з 8,1210 до 8,1370 гривень. У ціні прода�

жу з 8,1430 до 8,1460 гривень. Та це єдина валюта, котра підросла як у ку�

півлі, так і у продажу. Готівкова євровалюта у столиці протягом минуло�

го тижня стала дорожчою у купівлі на 5 копійок з 10,7230 до 10,7770 гри�

вні за одиницю. Але у продажі євро подешевшав з 10,8330 до 10,8190 гри�

вні за одиницю. Російський рубль також підріс у купівлі з 0,2437 до

0,2453 гривні за одиницю, але “просів” у цінах продажу з 0,2488 до

0,2480 гривні. Те, що ціни продажу готівкових євро та рублів у столиці

трішки зменшилися, свідчить як про низький попит, так і про бажання

операторів готівкового ринку Києва накопичити ці валюти. Отже, очі�

кується їх подорожчання?

Євро справді може помітно піднятися у цінах продажу, надолужуючи

те, що не встиг протягом минулого тижня. Зростання євровалюти прог�

нозує у коментарі “Хрещатику” експерт інформаційно�аналітичного

центру FOREX CLUB в Україні Марія Сальнікова. За її словами, дина�

міка цін на євро цього тижня на готівковому ринку у Києві значною мі�

рою залежатиме від макроекономічної статистики із США та від даних

по Єврозоні, зокрема по динаміці роздрібної торгівлі. Увагу інвесторів

також приверне публікація щомісячного звіту Європейського центро�

банку. На світовому валютному ринку вірять у те, що євро зростатиме

або принаймні не падатиме. Тож, вважає експерт, середній курс прода�

жу готівкового євро у Києві наступного тижня може коливатися у діапа�

зоні від 10,6320 до 10,9620 гривні за одиницю. На її думку, наступного

тижня на готівковому ринку Києва ціни продажу долара коливатимуть�

ся у межах 8,1444–8,1554 гривні. Проте, як зазначила експерт, єдиним

чинником зростання долара на українському валютному ринку є мож�

лива підвищена зацікавленість НБУ у цій валюті через серпневі випла�

ти за зовнішніми боргами. Готівковий курс продажу російського рубля у

столиці наступного тижня, прогнозує вона, складе 0,2442–0,2562 гривні

за одиницю. Це також трішки вище за ті ціни, котрі спостерігалися ми�

нулого тижня. І, вважає пані Сальнікова, підтримку рублю, який у

серпні традиційно слабшає, може надати долар, котрий на світовому

ринку навряд чи суттєво зросте, оскільки очікуються негативні статис�

тичні дані по сальдо торговельного балансу Сполучених Штатів Амери�

ки.

Натомість на готівковому ринку України і Києва трішки подешевшав

британський фунт. У купівлі ця валюта скинула 5 копійок — з 12,3830 до

12,3270 гривні, але у продажу тільки 3 копійки — з 12,5710 до 12,5420

гривні. На світовому ринку фунт слабшав до долара США, однак зали�

шався стабільним до євровалюти. Найближчими днями фунт, звісно,

стрімко не подорожчає, але ця валюта має непогані шанси на помірне

зростання, якщо економічна статистика по Великобританії вийде пози�

тивною. Тож є сенс придбати собі фунтів, бо вони точно не впадуть. На�

віть за умови негативної статистики фунту надасть помірну підтримку

стабільний євро. А от швейцарський франк, котрий до того демонстру�

вав зразкову стабільність у цінах, подорожчав у купівлі з 8,6330 до 8,6470

гривні, але подешевшав у продажу з 8,7980 до 8,7820 гривні. Коливання

цін на франк свідчать про те, що на світовому ринку можливе подорож�

чання франка, котрим оператори ринку прагнуть запастися на випадок

сплеску цін. Тож скористатися помірним зниженням цін продажу фран�

ка можна і для власних скарбничок.

Як, до слова, і золота. Ціни на золото на світовому ринку минулого

тижня зросли до $ 1312,70 за тройську унцію, цей рівень можна вважати

поточним максимумом. В Україні готівкові ціни на золото трішки зни�

зилися з 356–409 гривень до 351–407 гривень за один грам. Наступного

тижня, прогнозує Марія Сальнікова, світові ціни на золото складуть від

$ 1255 до $ 1345 за тройську унцію. Тож і в Україні ціни на золото можуть

трішки підрости. Щодо срібла, яке на ринку України подешевшало з

5,85–16 гривень до 5,27–16 гривень за 5 грамів, то, на думку експерта,

світові ціни на цей метал коливатимуться у межах $ 18,90—20,50 за трой�

ську унцію. Минулого торгового тижня світові ціни на срібло були ста�

більними на рівні $ 19,86–19,94, відтак не варто очікувати суттєвих ко�

ливань цін на готівкове срібло у столиці
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Київ покаже приклад 
європейської торгівлі
Завдяки стрімким темпам розвитку ринку торгової нерухомості,
місць для того, аби продати або купити, вистачить усім бажаючим

Ринки відійдуть у минуле
Про те, що Київ — однозначно єв�

ропейське місто, свідчать настрої

киян. Вони вже не хочуть ходити за

покупками на ринки. Принаймні,

на цій тенденції наголошують екс�

перти. Так, генеральний директор

компанії “Українська торгова гіль�

дія” Віталій Бойко зазначає, що

прибічників купівлі на ринках у сто�

лиці майже не залишилося. Якщо

протягом попередніх років частка

тих, хто віддавав перевагу ринкам,

складала, орієнтовно, від 40 до 27 %,

то нині це не більше 4 %.

Сталося це через наступ супер�

маркетів, котрі пропонують ціни

на товари, зіставні із цінами на

ринках, але продукція там зберігає�

ться у більш пристосованих примі�

щеннях та умовах. Окрім того,

значною перевагою супермаркету є

якість обслуговування. Кияни

звикли до корисних дрібничок, як�

от візки для покупок, парковки, ін�

ші сервіси, чого на ринках старого

зразка бракує. Супермаркети ви�

грають перед ринками багато у чо�

му завдяки сервісу, підтверджує зі

свого боку керівник департаменту

стратегічного консалтингу компа�

нії “Українська торгова гільдія”

Віктор Оборський: “Поява супер�

маркетів не призвела до колапсу

роздрібної торгівлі, ускладнилася

ситуація для МАФів і кіосків”. От�

же, кияни і гості столиці гаманця�

ми голосують за зручний та безпеч�

ний шопінг, за європейську якість

обслуговування,— навіть, якщо за

це і доводиться заплатити трішки

більше. Але чи задовольняє ринок

нерухомості потребу у зручних тор�

гових площах?

Даєш перший мільйон!

На думку Віталія Бойка, ринок

торгової нерухомості у столиці ще

далекий від насичення. “За показ�

никами забезпеченості торговими

площами на 1 000 мешканців Київ

відстає від столиць європейських

держав”,— зазначив експерт. Нині

на одну тисячу киян припадає 325

квадратних метрів торгових площ,

мається на увазі, призначених саме

для торгівлі та обладнаних усім не�

обхідним. Орієнтовно, місткість

ринку торгової нерухомості у сто�

лиці удвічі вища за поточний обсяг

пропозиції. Іншими словами, тре�

ба більше будувати.

І на ринку торгової нерухомості

спостерігається суттєве зростання

обсягів будівництва. До кінця по�

точного року буде здано 193 тисячі

60 квадратних метрів торгових

площ, що збільшить обсяги пропо�

зиції на 23 %. Але повного наси�

чення ринок торгової нерухомості

досягне у 2015–2016 роках. При�

наймні, такий прогноз дають екс�

перти. За словами Віктора Обор�

ського, до завершення цього періо�

ду обсяг торгових площ у Києві

вперше дійде до позначки в міль�

йон квадратних метрів. Віталій

Бойко навіть не виключає, що до

першого мільйона дійде справа вже

наприкінці 2013 року.

Варто зазначити, що нові торгові

площі проектуються і здаються у

вигляді сучасних ТРЦ. І ця тенден�

ція посилюватиметься, оскільки

інвестори, переважно українські,

активно вкладають кошти у будів�

ництво таких об’єктів. Відтак нові

професійні крупноформатні ТРЦ

завоюють ринок торгової нерухо�

мості. Про це свідчить і статистика.

Загалом у першому півріччі 2013

року відвідуваність столичних ТРЦ

склала 930 осіб на 1 000 метрів

квадратних торгової площі. При�

бутковість ТРЦ у середньому скла�

дає 20–30 %, кошти, вкладені у бу�

дівництво, повертаються протягом

2–3 років. Це особливо важливо ще

й тому, що Україна стоїть на порозі

підписання угоди про Асоціацію з

Євросоюзом. На наш ринок, осо�

бливо на столичний, прийдуть єв�

ропейські торгові мережі, котрі по�

требуватимуть відповідних умов

розміщення.

Нагадаємо, що у 2012 році Київ

отримав 2 млрд доларів США пря�

мих іноземних інвестицій — це 50

% усіх інвестицій в економіку

України. Основний потік інвести�

цій, окрім фінансового сектора,

припав саме на торгівлю, нерухо�

мість і будівельну галузь.

На Київ чекає битва ТРЦ?

Тож далі, кажуть експерти, ста�

неться те, чого й чекали: насичен�

ня ринку торгової нерухомості

призведе до посилення конкурен�

ції між ТРЦ. І старі об’єкти, котрі

не відповідають сучасним умовам,

вимушені будуть вигадувати, як їм

залишити у себе орендарів. “Їм до�

ведеться знижувати орендні став�

ки, переглядати концепції, щось

змінювати,— вважає Віталій Бой�

ко.— І це все призведе до посилен�

ня протистояння між орендарями

та тими, хто здає їм торгові площі”.

Варіантів битви за орендаря чи�

мало. Але все йде до того, що заста�

рілі, погано пристосовані для тор�

гівлі площі будуть поступово змі�

нювати профіль, піддаватися ре�

конструкції або погоджуватися на

статус другосортних, з низькими

ставками оренди. Можливо, саме

такі торгові точки замінять ниніш�

ні базари. А якщо ні, то вони мо�

жуть стати офісами.

Офісів більше, ніж треба

Та з офісною нерухомістю ситу�

ація у столиці зовсім інша. Офісів,

м’яко кажучи, вистачає. У першо�

му півріччі 2013 року у столиці вве�

дено в експлуатацію 33,6 тисячі

квадратних метрів офісних площ, і

цей показник у кілька разів мен�

ший за нові офісні площі у першо�

му півріччі 2012 року.

Протягом перших шести місяців

2013 року спостерігався стабільний

попит на офіси класу “В” або “В+”

(70 % у структурі попиту), а попит

на офіси класу “А” коливався тен�

денцією до помірного зниження

(30 %). Компанії воліють орендува�

ти приміщення площею до 200

квадратних метрів, водночас деве�

лопери пропонують в основному

офіси саме від 200 “квадратів”, що

призводить до дисбалансу між по�

питом і пропозицією. Тим не мен�

ше, ставки оренди поступово зни�

жуються, у 2014 році експерти очі�

кують їх просідання на 10–15 %.

Отже, відкрити офіс стане дешев�

ше. Але нові площі, зокрема пере�

профільовані торгові, будуть на на�

сиченому ринку явно ні до чого

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

“Старосвітсь им” рин ам
та стихійним базарчи ам
столиці протя ом най-

ближчих ро ів може б ти
по ладено рай. Рино
тор овельної нер хомості
Києва розвивається та
стрім о, що через іль а
ро ів с часних приміщень
для тор івлі вистачить
сім бажаючим. Отже, в
я их мовах ияни та ості
міста здійснюватим ть
шопін ?

Кияни і гості столиці гаманцями голосують за зручний
та безпечний шопінг, за європейську якість

обслуговування, навіть якщо за це і доводиться
заплатити трішки більше
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Середньовіччя, фольклор, романтичні
ночі та Сорочинський ярмарок
Як не засумувати у серпні, дізнавався "Хрещатик"
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Останній місяць літа — пора дов оочі -
ваних відп сто і шанс набратися нових
сил та вражень перед осінню. Щоб відпо-
чино запам’ятався надов о, “Хрещати ”
пропон є відвідати найяс равіші події, що
відб д ться протя ом серпня Києві та в
У раїні.

“Перехрестя часів” запанує в Гідропарку

17 серпня у Києві пройде фестиваль середньовічної

культури “Перехрестя часів”. Він створений спеціально

для любителів історії і перенесе учасників на один день

у середньовічний Київ — в атмосферу лицарів, зброє!

носців, менестрелів і величних князів.

Чоловіки зможуть оцінити та перевірити зброю мину!

лих епох, одягнути костюми і обладунки і навіть переві!

рити себе у справжніх лицарських боях. Любі дами різ!

ного віку оцінять вправні роботи майстрів на ярмарку

ручних виробів — від ковалів, гончарів, ювелірів і ткачів.

Продавати будуть свічки і мило ручної роботи, посуд та

прикраси з кераміки, вироби з бісеру, плетені пояси та

етноодяг. Для дітей і підлітків влаштовують навчальні

майстер!класи зі стрільби з лука та арбалета, мушкета

або гармати, катання на коні, метання ножів і сокир.

Вся сім’я зможе відвідати захоплюючу шоу!програму,

яка включає в себе: інсценування справжніх битв і ли!

царські турніри за участю європейських лицарів, відваж!

них русичів і степових мешканців, показові виступи кас!

кадерів, концерт тематичних музичних колективів, се!

редньовічні танці, лучний і арбалетний турнір, вогняне

шоу та частування.

Час проведення: 17 серпня з 12.00 до 18.00 у Гідропар!

ку за Венеціанським мостом, детальніше на сторінці

Вконтакті www.vk.com/peresvitiv

Романтичні ночі на Співочому полі

16 і 17 серпня киян запрошують на романтичний фес!

тиваль “Кольорові ночі” — послухати вірші і лаунж!му!

зику від найкращих київських діджеїв та помилуватися

виступом театру тіней “Fireflies”. Гості нічного фестива!

лю пускатимуть мильні бульбашки, плестимуть вінки з

живих квітів, валятимуться у гамаках, питимуть лимо!

над, смажитимуть зефір, насолоджуватимуться соняч!

ним заходом і до самого ранку дивитимуться кіно під зо!

ряним літнім небом.

Під час фестивалю на Співочому полі розмістяться

незвичайні скульптури та об’єкти, що світяться. Органі!

затори закликають киян допомогти їм оформити фести!

вальний майданчик і поділитися своїми ідеями та ескі!

зами незвичайних об’єктів та інсталяцій. Найцікавіші  з

них обіцяють втілити в життя. Також у рамках фестива!

лю діятиме нічний базар. На ньому можна буде придба!

ти дизайнерські світильники, прикраси, трикотаж, пле!

ди, подушки та інші речі, що дарують релакс і чарівну

атмосферу.

Час проведення: 16 та 17 серпня з 18.00 до 06.00,

Співоче поле. Подробиці на сторінці у Фейсбуці —

www.facebook. com/events/567199969969037

Подорож крізь століття — під Києвом

16!18 серпня у “Парку Київська Русь” відбудеться най!

масштабніший захід реконструкції Древньої Русі часів

раннього Середньовіччя — VІ Міжнародний мегафести!

валь “Билини Древнього Києва ІХ!ХІ століть”. Він збере

понад 700 учасників з України, Росії, Білорусі, Литви,

Молдови — реконструкторів, ремісників, артистів.

У програмі фестивалю — відтворення історичних

битв, богатирські забави, кінно!трюкове шоу, рекон!

струкція стройового руху, театралізовані постановки,

ярмарка майстрів тощо.

Окрім того, гості зможуть пограти у давні слов’ян!

ські ігри, долучитися до обрядів наших пращурів та

ознайомитися з культурою кочових народів. У таборі

реконструкторів буде до деталей відтворено побут на!

ших предків ІХ!ХІ століть. Тут можна буде ознайоми!

тися із прадавніми ремеслами на майстер!класах із ви!

готовлення музичних інструментів, фарбування інди!

го, видування скляних намистин та інше. Під час фес!

тивалю у парку працюватимуть дитячий майданчик,

лучний тир, княжий монетний двір та середньовічна

костюмерна.

На фестивалі відбудеться презентація унікальної ко!

лекції коней кращих світових історичних порід, зібра!

них у конюшні князя Володимира у “Парку Київська

Русь”. Відвідувачі дізнаються низку цікавих фактів про

них та зможуть зробити оригінальну фотосесію з поро!

дистими кіньми.

Увечері на гостей чекають заворожливі видовища —

масова нічна битва, вогняні шоу, святковий феєрверк та

етнодискотека під виступи кращого гурту середньовіч!

ної музики “Сколот” (Росія).

Час проведення: 16, 17, 18 серпня з 10.00 у “Парку Ки!

ївська Русь”, с. Копачів Київської області, детальніше

на сайті www.parkkyivrus.com

За національним колоритом — у Сорочинці

Село Великі Сорочинці Миргородського району, що

на Полтавщині, з XIX століття славиться як місце про!

ведення найколоритнішого ярмарку в Україні. Особли!

вої популярності він набув після виходу у світ знамени!

тої повісті “Сорочинський ярмарок” українського пись!

менника Миколи Гоголя, який був уродженцем села Со!

рочинці.

Національний Сорочинський ярмарок!2013 тривати!

ме з 20 по 25 серпня. Він проходитиме на великій торго!

вій площі на околиці села Великі Сорочинці. На фольк!

лорній частині площі, стилізованій під українське село,

свою продукцію пропонуватимуть народні майстри з

Опішні, Петриківки, Космача й інших місць України,

знаменитих традиціями народних промислів. Також то!

вари на Сорочинському ярмарку представлятимуть

майстри з різних регіонів України та із!за кордону. Тут

продаватимуть продукти харчування та напої, одяг та

взуття, вироби з хутра, текстильні товари, прикраси, са!

дово!городній інвентар та сільгосптехніці і добрива, бу!

дівельні матеріали, мед, посуд та багато іншого.

На ярмарку працюватиме містечко майстер!класів

“Сорочинська майстерня”. Плануються майстер!класи

з виготовлення ляльки!мотанки, гончарства, соломо!

плетіння, ліплення свічок, аквагриму, виготовлення

різних сувенірів і прикрас, оберегів та іграшок. Долучи!

тися до історії та процесу виготовлення традиційних

українських страв можна буде на майданчику “Ярмарок

смакоти”, а на іменинників ярмаркових днів чекають

подарунки і сюрпризи на “Дні народження в Сорочин!

цях”.

Щодня гостей ярмарку вітатиме сам Микола Гоголь і

герої його творів у виконанні акторів Полтавського му!

зично!драматичного театру. У фестивалі народної твор!

чості візьмуть участь не тільки українські творчі колек!

тиви, а й учасники з Азербайджану та Білорусі.

Час проведення: з 20 по 25 серпня з 11.00, село Великі

Сорочинці Миргородського району, детальніше на сайті

www.yarmarok.in.ua.

Львів запрошує познайомитися 
з фольклором усього світу

На святкування Дня Незалежності у Львові відбудеть!

ся міжнародний фестиваль фольклору “Етновир”. Про!

тягом фестивалю проходитимуть колоритні виступи ко!

лективів, вражаючі марш!паради учасників головними

вулицями міста, презентація кухні народів світу, у теплій

атмосфері — вечори дружби та майстер!класи з танців і

співу.

“Етновир 2013”, який вже шостий рік проходить під егі!

дою Міжнародної Ради Організацій Фестивалів Фолькло!

ру і Традиційних Мистецтв (CIOFF) при ЮНЕСКО та

Міжнародної Організації Народної Творчості (IOV), зби!

рає у Львові колективи з багатьох країн світу — не лише

слов’янські колективи, а й з екзотичних країн. Експресив!

ні танцювальні мініатюри поєднують традиційний фольк!

лор, древні храмові й жваві сучасні танці.

Фестиваль “Етновир” щорічно знайомить львів’ян та

гостей міста з традиційними танцями та співами таких кра!

їн, як Мексика, Мартиніка, Ізраїль, Македонія, Португа!

лія, Франція, Італія, країна Басків, Республіка Бурунді, Че!

хія, Польща, Індія та Іспанія.

Протягом фестивалю на площі Ринок усі колективи!

учасники будуть готувати традиційні страви своєї країни

просто неба. Їх зможуть скуштувати гості фестивалю.

Час проведення: 21!25 серпня на площі Ринок та цен!

тральних вулицях Львова, детальніше на сайті 

www.еtnovyr.org.ua

Шан вальни и історії мають змо зан ритися в атмосфер середньовіччя "Пар Київсь а Р сь", а та ож Гідропар

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

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 79 (1207)

ВІВТОРОК,
6 серпня
2013 року

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва 
від 28.12.2011 № 07/2-873-вих-11 на пункт 1 та пункт 2 рішення 

III сесії VI скликання Київської міської ради 
“Про питання оренди об’єктів права комунальної власності територіальної

громади міста Києва” від 09.07.2009 № 784/1840
Рішення Київської міської ради № 387/9444 від 22 травня 2013 року

Київська міська рада, розглянувши вимоги, викладені у протесті заступника прокурора міста Києва від 28.12.2011 № 07/2-873-
вих-11 на пункт 1 та пункт 2 рішення III сесії VI скликання Київської міської ради “Про питання оренди об’єктів права комунальної
власності територіальної громади міста Києва” від 09.07.2009 № 784/1840, вважає неможливим їх задоволення з таких підстав.

Відповідно до рішення виконкому Київської міської ради народних депутатів від 13.01.92 № 26 “Про формування комунального
майна міста та районів” нежитлова споруда на Приміському вокзалі, Б/Н, загальною площею 117,30 кв. м перебуває у комунальній
власності територіальної громади міста Києва та закріплена за комунальним підприємством “Шляхово-експлуатаційне управлін-
ня по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва” на праві господарського
відання.

Згідно зі статтею 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними ор-
гани місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, вирішують інші питання місцевого значення,
віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до частин першої, п’ятої та шостої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 28 Ста-
туту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, територіаль-
ній громаді міста Києва належить право власності на рухоме і нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності.

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада від імені та в інтересах те-
риторіальної громади міста Києва здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпоряджання об’єктами права ко-
мунальної власності, в тому числі виконує усі майнові операції, може передавати об’єкти права комунальної власності у постійне
або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, дозволяти або відмовляти укладати (переукла-
дати) договори оренди (суборенди).

Згідно зі статтею 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, прий-
мають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Згідно з рішенням Київської міської ради від 09.07.2009 № 784/1840 комунальному підприємству “Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва” надано дозвіл на
укладання договору оренди нежилих приміщень загальною площею 117,30 кв. м у нежитловій споруді на Приміському вокзалі, Б/Н
з громадським об’єднанням “Громадська рада самоврядування” на строк 2 роки 364 дні.

Оскільки строк, на який надавались нежилі приміщення в орендне користування, менший ніж 3 роки, договір оренди не підлягає
нотаріальному посвідченню, як це передбачено статтею 793 Цивільного кодексу України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, статтями 143, 144 Конституції України,
пунктами 1, 5, 6 статті 60, пунктом 30 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 28 Статуту терито-
ріальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва від 28.12.2011
№ 07/2�873�вих�11 на пункт 1 та пункт 2 рішення III сесії VI скликання Ки�
ївської міської ради “Про питання оренди об’єктів права комунальної
власності територіальної громади міста Києва” від 09.07.2009
№ 784/1840 в частині надання дозволу на укладання договору оренди не�
житлових приміщень загальною площею 117,30 кв. м у нежитловій спо�
руді на Приміському вокзалі, Б/Н з громадським об’єднанням “Громад�
ська рада самоврядування”.

2. Доручити заступникові міського голови — секретарю Київської місь�
кої ради Герезі Г. Ф. про результати розгляду протесту повідомити за�
ступникові прокурора міста Києва в установленому порядку.

3. У зв’язку з невиконанням громадським об’єднанням “Громадська

рада самоврядування” Порядку передачі майна територіальної грома�
ди міста Києва в оренду, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 28.09.2006 № 34/91, скасувати пункт 6 додатка 1 до рішення
Київської міської ради від 09.07.2009 № 784/1840 “Про питання орен�
ди об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста
Києва”.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.12.2012
№ 681/8965 “Про створення комунального закладу виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
“Київський міський методичний центр закладів культури 

та навчальних закладів”
Рішення Київської міської ради № 358/9415 від 22 травня 2013 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 157 Податкового кодексу України та з ме-
тою приведення Положення про комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) “Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів” у відповідність до вимог податко-
вого законодавства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Положення про комунальний заклад виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) “Київський міський методичний центр закладів культури та на�
вчальних закладів”, затвердженого рішенням Київської міської ради від
25.12.2012 № 681/8965 “Про створення комунального закладу виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) “Київський міський методичний центр закладів культури та на�
вчальних закладів”, що додаються.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега
З додатками до рішень Київради можна 

ознайомитися в секретаріаті Київради. 
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Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства 

“Київський метрополітен”
Розпорядження № 791 від 24 травня 2013 року

Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України “Про міський електричний транспорт”, рішень Київської міської ради від
29 грудня 2011 року № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”, від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність вико(
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, у зв’язку зі зміною поштових реквізитів ко(
мунального підприємства “Київський метрополітен”:

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства “Київський
метрополітен”, затвердженого розпорядженням Київської міської держав�
ної адміністрації від 15 лютого 1999 року № 204 (в редакції розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 20 травня 2011 року № 788), що додаються.

2. Комунальному підприємству “Київський метрополітен” в установле�
ному порядку зареєструвати зміни до Статуту.

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

Голова
О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

24.05.2013 № 791

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН”
затвердженого розпорядженням Київської міської державної

адміністрації від 15 лютого 1999 року № 204 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 20 травня 2011 року № 788)
Ідентифікаційний код 03328913

(Цей документ є невід’ємною частиною Статуту номунального підприємства
“Київський метрополітен”)

1. У пункті 1.1 статті 1 слова “Головному управлінню транспорту та
зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) (далі — Головне управління)” замінити словами

"Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Де�
партамент)”.

2. У пункті 2.2 статті 2 слова та цифри “03055, м. Київ, проспект Пере�
моги, 35.” замінити словами та цифрами “03056, м. Київ, проспект Пере�
моги, 35.”

3. У пункті 4.2 статті 4 слова “наказами Головного управління” заміни�
ти словами “наказами Департаменту”.

4. Пункт 5.4 статті 5 викласти в такій редакції:
“5.4. Підприємству встановлюється статутний капітал в розмірі

2406917,02 тисяч гривень (два мільярди чотириста шість мільйонів дев’�
ятсот сімнадцять тисяч двадцять гривень), що складається:

із залишкової вартості об’єктів основних фондів у сумі 988427,0 тисяч
гривень;

обігових коштів у розмірі 84441,71 тисяч гривень цільового фінансу�
вання на поповнення статутного капіталу згідно з рішеннями Київської
міської ради від 17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008
рік”, від 06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”,
від 26,02.2010 № 10/3448 “Про внески до статутних фондів комунальних
підприємств “Київпастранс”, “Київський метрополітен” та Міжнародний

аеропорт “Київ” (Жуляни)”, від 14.05.2010 № 793/4231 “Про бюджет міс�
та Києва на 2010 рік”;

нововведених та зарахованих до комунальної власності територіальної
громади міста Києва основних засобів у розмірі 594284,4 тисяч гривень;

обігових коштів у розмірі 362563,91 тисяч гривень згідно з рішенням
Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бюджет міста Ки�
єва на 2011 рік”;

обігових коштів у розмірі 377200,00 тисяч гривень згідно з рішенням
Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста
Києва на 2012 рік”.

Зміни до Статуту підприємства, що стосуються відомостей, внесених
до Єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня
їх державної реєстрації.".

5. У пункті 7.3 та підпункті 7.4.4 пункту 7.4 статті 7 слова “начальник
відповідного Головного управління” у всіх відмінках замінити словами
“директор Департаменту” у відповідних відмінках.

7. У пунктах 8.2, 8.5, 8.6. статті 8 слова “Головне управління комуналь�
ної власності м. Києва” у всіх відмінках замінити словами “Департамент
комунальної власності м. Києва” у відповідних відмінках.

Заступник голови —
керівник апарату 

О. Пузанов

Про визначення замовника проектування та будівництва об’єктів 
соціального призначення

Розпорядження № 793 від 24 травня 2013 року
Відповідно до статті З1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою створення належних умов для вихо(

вання дітей та поліпшення житлових умов громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство з питань будівництва житлових
будинків “Житлоінвестбуд�УКБ” (далі — КП “Житлоінвестбуд�УКБ”) замов�
ником проектування та будівництва об’єктів соціального призначення
згідно з додатком за умови виконання пункту 2 цього розпорядження.

2. КП “Житлоінвестбуд�УКБ”;
2.1. Оформити право користування земельними ділянками відповідно

до законодавства.
2.2. Отримати вихідні дані на проектування будівництва об’єктів соці�

ального призначення.
2.3. Забезпечити розробку та затвердження у встановленому порядку

проектно�кошторисної документації.
2.4.Генеральні проектні та підрядні організації визначити відповідно до

вимог законодавства.
2.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо по�

рядку виконання будівельно�монтажних робіт.
2.6. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою міста Києва,

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

2.7. Під час укладання договорів підряду на будівництво об’єктів обо�
в’язково передбачити умови щодо надання генпідрядником гарантій
якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’�
єктів.

3. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
подати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестицій�
ні пропозиції щодо включення об’єктів будівництва до програм економіч�
ного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки за ра�
хунок коштів міського бюджету та залучених коштів.

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

Голова
О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті
Київської міської державної адміністрації

Про організацію постійно діючої виставки(ярмарку в алеях парку 
“Володимирська гірка” та на вулиці Володимирській, 1(14

Розпорядження № 816 від 30 травня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто(герой Київ “, статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядуван(

ня в Україні “, рішень Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418 “Про визначення порядку організації та проведен(
ня у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно(просвітницького, спортивного, видовищного та ін(
шого характеру “, від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про правила благоустрою міста Києва “, від 28 лютого 2013 року № 97/9154
“Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально(культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності у м. Києві “, враховуючи пропозиції Громадської організації “Асоціація артгалерей Укра(
їни “, громадської організації “Київ 3000”, громадської організації “Алея вільних художників “, з метою розвитку культурно(мис(
тецької діяльності в алеях парку “Володимирська гірка “ та на вулиці Володимирській у Шевченківському районі, повного задово(
лення попиту киян та гостей міста товарами образотворчого, декоративно(прикладного мистецтва, авторської художньої, куль(
турно(мистецької та сувенірної продукції, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації за
пропозиціями громадської організації “Асоціація артгалерей України “ ор�
ганізувати в алеях парку “Володимирська гірка” та на вулиці Володимир�
ській, 1�14 проведення постійно діючої виставки�ярмарку образотворчо�
го, декоративно�прикладного мистецтва, авторської художньої, культур�
но�мистецької та сувенірної продукції.

2. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) за пропозиціями громадської організації “Асоціація артгалерей
України “ залучити художників, майстрів творчих об’єднань та творчих спі�
лок, а також інших суб’єктів господарювання, які будуть реалізовувати
продукцію образотворчого, декоративно�прикладного мистецтва, автор�
ської художньої, культурно�мистецької та сувенірної продукції, до органі�
зації та здійснення торгівлі, визначати їх кількість та затверджувати схему
місць їх розташування в установленому порядку.

3. Департаменту міського благоустрою та збереження природного се�
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) здійснювати контроль за дотриманням суб’єкта�

ми господарювання під час проведення постійно діючої виставки�ярмар�
ку образотворчого, декоративно�прикладного мистецтва, авторської ху�
дожньої, культурно�мистецької та сувенірної продукції правил благоуст�
рою та забезпечити функціонування об’єктів торгсвельної мережі у вста�
новленому порядку.

4. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечувати
охорону громадського порядку під час проведення постійно діючої ви�
ставки�ярмарку образотворчого, декоративно�прикладного мистецтва,
авторської художньої, культурно�мистецької, сувенірної продукції.

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

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

Голова
О. Попов

Про реконструкцію Деснянської та Дніпровської водопровідних станцій
Розпорядження № 818 від 30 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”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про
Правила благоустрою міста Києва”, з метою запобігання негативного впливу рідкого хлору на навколишнє природне середовище
при знезараженні питної води, виконання основних принципів охорони навколишнього природного середовища, удосконалення
техніко(екологічної безпеки та забезпечення економічності виробництва питної води, в межах функцій органу місцевого само(
врядування:

1. Визначити Публічне акціонерне товариство “Акціонерна компанія
“Київводоканал” (далі — ПАТ “АК “Київводоканал”) замовником будівниц�
тва об’єктів комунального призначення згідно з переліком, що додається.

2. ПАТ “АК “Київводоканал”:
2.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�

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

2.2. Розробити проектно�кошторисну документацію, забезпечити про�
ведення її експертизи та затвердити в установленому порядку.

2.3. Забезпечити виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпо�
рядження, відповідно до затвердженої в установленому порядку проект�
но�кошторисної документації.

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

2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,
затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

3. При укладанні замовником договору підряду на виконання робіт, за�
значених у пункті 1 цього розпорядження, передбачити умови щодо на�
дання підрядником гарантії якості виконання робіт та встановити гаран�
тійні строки експлуатації об’єкта.

4. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт на об’єк�
тах, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, зараховується до кому�

нальної власності територіальної громади міста Києва з подальшою пе�
редачею у володіння та користування відповідним експлуатуючим орга�
нізаціям.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити в установленому порядку зарахування майна до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва після завершення робіт на об’�
єктах, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

6. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цьо�
го розпорядження, буде здійснюватись відповідно до показників Програ�
ми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік.

7. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
подати в установленому порядку до Департаменту економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) пропозиції щодо включення до програм економічного
і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік та наступні роки об’єктів, за�
значених у пункті 1 цього розпорядження.

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

Голова
О. Попов

Додаток
до розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

30.05.2013 № 818

Перелік об’єктів, замовником будівництва яких визначається 
Публічне акціонерне товариство

“Акціонерна компанія “Київводоканал”
№ п/п Назва об'єкта

1. Реконструкція Деснянської водопровідної станції з впровадженням технології знезараження питної води з виробництвом
та використанням низькоконцентрованого гіпохлориду натрію на вул. А.Навої, 1(А

2. Реконструкція Дніпровської водопровідної станції з впровадженням технології знезараження питної води з
виробництвом та використанням низькоконцентрованого гіпохлориду натрію

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про проведення робіт з благоустрою для організації зони культурного 
дозвілля на території Труханового острову у Дніпровському районі

Розпорядження № 820 від 30 травня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статті 22 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, з
метою організації зони культурного дозвілля, створення умов для розвит�
ку культури, проведення в місті Києві спортивних, культурно�просвітниць�
ких, видовищних та інших громадських заходів, в тому числі міжнародно�
го характеру, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Провести роботи з благоустрою для організації зони культурного
дозвілля на території Труханового острова у Дніпровському районі на час�
тинах земель, що обліковуються за комунальним підприємством виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 
м. Києва “Плесо” (далі — КП “Плесо”), Київським комунальним об’єднан�
ням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київ�
зеленбуд” (далі — КО “Київзеленбуд”), Центральним парком культури і
відпочинку.

2. Визначити КП “Плесо” замовником проектування та виконання робіт
з благоустрао для організації зони культурного дозвілля, відповідно до
пункту 1 цього розпорядження.

3. КП “Плесо”:
3.1. Забезпечити розробку та погодження з КО “Київзеленбуд”, Цен�

тральним парком культури і відпочинку та Департаментом земельних ре�
сурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) технічного звіту з визначення зовнішніх меж терито�
рії, на якій передбачено провести роботи з благоустрою для організації
зони культурного дозвілля згідно з пунктом 1 цього розпорядження з по�
дальшим внесенням інформації до міського земельного кадастру,. ство�
реного згідно з рішенням Київської міської ради від 18 квітня 2013 року
№ 194/9251 “Про введення міського земельного кадастру”.

3.2. Забезпечити розробку та затвердження проекту робіт з благоуст�
рою для організації зони культурного дозвілля, зазначеного в пункті 1
цього розпорядження, в установленому порядку.

3.3. Погодити проект робіт з благоустрою для організації зони культур�
ного дозвілля з Департаментом містобудування та архітектури виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) як замовником розробки Загальної концепції реновації території доли�
ни р. Дніпро в місті Києві, в тому числі островів та Дніпровських схилів

згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 15 серпня 2012 року № 1447
“Про розроблення Загальної концепції реновації території долини р. Дніп�
ро в місті Києві, в тому числі островів та Дніпровських схилів”.

3.4. Визначити в установленому порядку проектну та підрядну органі�
зації для виконання робіт, зазначених у пункті І цього розпорядження.

3.5. При виконанні робіт з благоустрою для організації зони культурно�
го дозвілля згідно з пунктом 1 цього розпорядження забезпечити дотри�
мання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київ�
ської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051.

4. Департаменту міського благоустрою та збереження природного се�
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) здійснити фінансування робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, в межах асигнувань, запланованих у спе�
ціальному фонді бюджету міста Києва на 2013 рік.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійсни�
ти організаційно�правові заходи щодо закріплення за КП “Плесо” на пра�
ві господарського відання майна, що є на території, на якій передбачено
провести роботи з благоустрою з організації зони культурного дозвілля,
згідно з пунктом 1 цього розпорядження.

6. Просити ПАТ АЕК “Київенерго” за замовленням КП “Плесо” видати
технічні умови на підключення до об’єктів електропостачання для розроб�
ки проекту згідно з пунктом 1 цього розпорядження.

7. Просити ПАТ АК “Київводоканал” за замовленням КП “Плесо” вида�
ти технічні умови на підключення до об’єктів водопостачання та водовід�
ведення для розробки проекту згідно з пунктом 1 цього розпорядження.

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

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

Голова
О. Попов

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва інженерних мереж товариства з обмеженою 

відповідальністю “Євротрансбуд”
Розпорядження № 785 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 “Євротрансбуд” (листи від 12 грудня 2012 року № 12 —12/1 та від 08 лютого 2013 року № 08 — 02/1), з ме(
тою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва і передати у володіння та користування публічному ак�
ціонерному товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал” інженерні
мережі товариства з обмеженою відповідальністю “Євротрансбуд” згідно
з додатком до цього розпорядження в межах та на умовах, визначених
Угодою про передачу в управління відкритому акціонерному товариству
“Акціонерна компанія “Київводоканал” майна, що є комунальною власніс�
тю територіальної громади м. Києва від 20.11.2003 (зі змінами та допов�
неннями), яка укладена між ВАТ “АК “Київводоканал” та виконавчим орга�
ном Київської міської ради (Київською міською державною адміністра�
цією).

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

печити приймання — передачу інженерних мереж, зазначених у пункті 1
цього розпорядження, на умовах, визначених відповідною угодою.

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

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

Голова
О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті
Київської міської державної адміністрації

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Київської міської Ради народних депутатів від 11 листопада 1991 року № 849

“Про реєстрацію Статуту Покровської парафії /релігійної громади/ 
Української православної церкви в Харківському районі м. Києва”

Розпорядження № 776 від 24 травня 2013 року
Відповідно до ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву настоятеля, голови пара(

фіяльних зборів, голови парафіяльної ради Покровської парафії /релігійної громади/ Української православної церкви в Дар(
ницькому районі м. Києва від 23 квітня 2013 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 04 квітня 2013
року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту Покровської парафії /релігійної гро�
мади/ Української православної церкви в Дарницькому районі м. Києва,

зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради
народних депутатів від 11 листопада 1991 року № 849 (в редакції розпо�
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 6 серпня 2013 року

рядження Київської міської державної адміністрації від 30 січня 2003 року
№ 133), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Київської міської Ра�
ди народних депутатів від 11 листопада 1991 року № 849, замінивши сло�
ва: "Покровської парафії/релігійної громади/ Української православної

церкви в Харківському районі м. Києва" словами "релігійної громади
Покрови Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви у
Дарницькому районі м. Києва".

Голова
О. Попов

Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства виконавчого
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) “Київекспертиза”
Розпорядження № 789 від 24 травня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності” та з метою
приведення установчих документів у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого самовря(
дування:

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) “Київекспертиза”, затвердженого розпорядженням Представника
Президента України у м. Києві від 18 липня 1994 року № 635 (в редакції
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 21 квітня 2009 року № 462), виклав�
ши його в новій редакції, що додається.

2. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Київекспертиза” в уста�
новленому порядку зареєструвати зміни до Статуту.

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

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

Голова
О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Представника Президента України у м. Києві 18 липня 1994 року № 635 

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації 

24.05.2013 № 789 )

СТАТУТ
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) “Київекспертиза”
(нова редакція)

(Ідентифікаційний код 21606480)
м. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) “Київекспертиза” (далі —
Підприємство) є юридичною особою, має відокремлене майно, самостій�
ний баланс, печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, штампи, блан�
ки.

1.2. Підприємство засноване на комунальній власності територіальної
громади м. Києва. Засновником та Власником Підприємства є територі�
альна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

1.3. Підприємство безпосередньо підпорядковується Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації).

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування Підприємства:
Повне:
українською мовою — Комунальне підприємство виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київе�
кспертиза”. англійською мовою: — Соmmunal Еntегргіsе оf the Еxecutive
Воdy of the Кyiv Сіty Council (Кyiv Сіty State Administration) “Кyivexpertyza”.

Скорочене: українською мовою — КП “Київекспертиза”. англійською
мовою — СЕ “Кyivexpertyza”.

2.2. Місцезнаходження Підприємства: вул. Богдана Хмельницького,
16�22, м. Київ, 01030.

3. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Підприємство створено з метою здійснення контролю за викорис�

танням коштів територіальної громади міста Києва під час будівництва,
реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ре�
монту (ремонту) (далі — будівництва), що здійснюються частково або ціл�
ком за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з Державного бю�
джету України та коштів комунальних підприємств, установ і організацій в
установленому порядку, а також надання консультаційної допомоги із за�
значених питань.

3.2. Відповідно до мети діяльності та покладених на нього в установ�
леному порядку завдань Підприємство:

3.2.1. Проводить перевірки обсягів виконаних робіт як по об’єкту в ці�
лому, так і частково, в тому числі щомісячно, з метою встановлення від�
повідності обсягів виконаних робіт затвердженій проектно�кошторисній
документації та фактично сплаченим (або поданим до сплати) обсягам
робіт шляхом проведення обмірів в натурі та документальної перевірки.

3.2.2. Проводить перевірку дефектних актів, в тому числі і в натурі.
3.2.3. Перевіряє відповідність виконаних робіт і застосованих матері�

альних ресурсів проектам.
3.2.4. Перевіряє правильність застосування індивідуальних та відомчих

ресурсних елементних кошторисних норм на окремі види будівельних ро�
біт.

3.2.5. Перевіряє правильність застосування калькуляції вартості мате�
ріалів та калькуляції на роботу машин та механізмів, потрібних при вико�
нанні будівельних робіт.

3.2.6. Виконує експертизу кошторисної частини проектної документа�
ції на реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів виробничого та неви�
робничого призначення І�ІІІ категорії складності у всіх галузях економіки,
що не містять державної таємниці та реалізуються у м. Києві (відповідно
до Критеріїв, встановлених наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлового�комунального господарства України від
23.05.2011 № 53).

3.2.7. Надає консультаційні послуги щодо необхідності проведення ре�
монтних робіт відповідно до технічного стану будівель, інженерних систем
і обладнання. 

3.2.8. Виконує інші функції, покладені на Підприємство виконавчим ор�
ганом Київської міської ради (Київською міською державною адміністра�
цією).

3.3. Якщо провадження будь�якої діяльності, передбаченої у цій стат�
ті, потребує спеціального дозволу (ліцензії), Підприємство провадить та�
ку діяльність лише за умови отримання необхідного дозволу (ліцензії).

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Підприємство є юридичною особою, провадить свою господар�

ську діяльність на засадах повної самостійності, діє на принципах повно�
го господарського розрахунку, веде бухгалтерський облік, статистичну
звітність у порядку, встановленому законодавством України, набуває май�
нових та особистих немайнових прав, несе відповідні обов’язки, укладає
угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами як в
Україні, так і за її межами у встановленому законодавством порядку, ви�
ступає позивачем та відповідачем у судах від свого імені, має закріплене
майно, рахунки в установах банків, органах Державної казначейської
служби України, печатки з власним найменуванням, штампи, затвердже�
ні в установленому порядку, фірмовий знак, бланки з власними реквізи�
тами та інші атрибути.

4.2. Підприємство планує свою діяльність та визначає перспективи
розвитку, з урахуванням завдань Департаменту фінансів виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і
попиту на виконання робіт, надання послуг від інших замовників.

4.3. Підприємство виконує роботи та надає послуги за цінами і тари�
фами, встановленими самостійно або на договірних засадах, окрім ви�
падків, встановлених законодавством.

4.4. У встановленому законом порядку за погодженням з Власником
або уповноваженим ним органом Підприємство може входити до асоці�
ацій, корпорацій, консорціумів та інших об’єднань підприємств, у тому
числі за участю іноземних юридичних осіб.

4.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями на�
лежним йому майном згідно із законодавством України; Підприємство не
несе відповідальності за зобов’язаннями Власника; Власник (уповнова�
жений ним орган) не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприєм�
ства.

5. МАЙНО І КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства належить до комунальної власності терито�

ріальної громади м. Києва і закріплюється за ним на праві господарсько�
го відання.

5.2. Підприємство має право виключно за згодою Власника: відчужу�
вати закріплене за ним майно, здавати в оренду або надавати іншим під�
приємствам, організаціям та установам у користування, передавати у за�
ставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші матеріальні цінності,
а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

5.3. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти,
а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображає�
ться в самостійному балансі Підприємства.

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.4.1. Майно, передане йому Власником або уповноваженим орга�

ном.
5.4.2. Доходи, одержані від надання послуг та виконання робіт.
5.4.3. Кошти бюджету міста Києва.
5.4.4. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організа�

цій та громадян у встановленому законодавством порядку.
5.4.5. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство для здійснення функцій відповідно до мети створен�

ня та покладених на нього в установленому порядку завдань має право:
6.1.1. Вживати заходів, пов’язаних зі здійсненням перевірок відповід�

ності обсягів виконаних робіт затвердженій проектно�кошторисній доку�
ментації та фактично сплаченим (або поданим до сплати) обсягам робіт
шляхом проведення обмірів в натурі, документальної перевірки та інших
дій відповідно до предмета діяльності.

6.1.2. Проводити перевірку дотримання умов договору підряду у вста�
новленому порядку.

6.1.3. Укладати господарські договори з юридичними та фізичними
особами як в Україні, так і за її межами у встановленому законодавством
порядку.

6.1.4. Провадити зовнішньоекономічну діяльність, яка відповідає
предмету діяльності Підприємства у встановленому порядку.

6.1.5. Направляти у відрядження в межах України та за її межі праців�
ників Підприємства та інших осіб, які виконують завдання Підприємства. 

6.1.6. Виступати позивачем та відповідачем в судах.
6.1.7. Залучати кошти у вигляді кредитів за погодженням з Власни�

ком.
6.1.8. Брати участь у публічних торгах, аукціонах тощо.
6.1.9. Створювати філії, представництва, відділення, інші підрозділи

та затверджувати положення про них.
6.1.10. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення квалі�

фікації працівників Підприємства.
6.1.11. Провадити спільну діяльність з юридичними та фізичними

особами.
6.1.12. Залучати при потребі та з метою якісного виконання функцій,

покладених на Підприємство, на договірній основі інші підприємства, ор�
ганізації чи окремих фахівців у сфері технічних та економічних експертиз,
аудиту та перевірки фактичних обсягів виконаних робіт тощо.

6.1.13. Для потреб Підприємства купувати та брати в оренду відповід�
но до чинного законодавства у юридичних та фізичних осіб будинки, спо�
руди, оргтехніку, транспортні засоби, устаткування та інші матеріальні
цінності.

6.1.14. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законо�
давства України та цього Статуту.

6.2. На Підприємство покладені такі обов’язки:
6.2.1. Забезпечення своєчасної сплати податків, зборів та інших обо�

в’язкових платежів у встановленому порядку.
6.2.2. Своєчасне та якісне виконання робіт та надання послуг відпо�

відно до законодавства України та цього Статуту.
6.2.3. Створення належних умов для високопродуктивної праці своїх

працівників.
6.2.4. Додержання чинного законодавства про працю, соціальне стра�

хування, правил і норм охорони праці.
6.2.5. Вжиття заходів підвищення матеріальної зацікавленості праців�

ників, забезпечення економного і раціонального використання фонду
споживання, своєчасних розрахунків із працівниками Підприємства.

6.2.6. Виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього природ�
ного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

6.2.7. Здійснення бухгалтерського та статистичного обліку, складання
та у визначені терміни подання в установленому порядку відповідним ор�
ганам звітності за встановленою формою.

Директор і головний бухгалтер Підприємства несуть персональну від�
повідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтер�
ського обліку та статистичної звітності.

6.2.8. Забезпечення конфіденційності отриманої в результаті своєї ді�
яльності інформації та її захисту від несанкціонованого доступу.

6.2.9. Забезпечення обробки персональних даних в установленому
порядку з метою реалізації трудових відносин, відносин у сфері управ�
ління людськими ресурсами, адміністративно�правових, податкових від�
носин, відносин у сфері бухгалтерського обліку.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО
КОЛЕКТИВУ

7.1. Управління Підприємством здійснює директор.
7.2. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється

з посади Київським міським головою за поданням директора Департа�
менту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та погодженням із заступником голови
Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків
на контрактній основі.

7.3. Заступників директора Підприємства призначає на посаду і звіль�
няє з посади директор Підприємства.

7.4. Директор Підприємства:
7.4.1. Організовує виконання поточних і перспективних планів діяль�

ності Підприємства.

7.4.2. Розпоряджається майном і коштами Підприємства відповідно
до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.4.3. Затверджує структуру, штатний розпис, положення про струк�
турні підрозділи, функціональні обов’язки працівників Підприємства.

7.4.4. Вирішує кадрові питання згідно із законодавством України.
7.4.5. Укладає угоди з питань господарської діяльності, видає накази,

доручення та довіреності.
7.4.6. Складає щорічний фінансовий план та подає його на затвер�

дження в установленому порядку до Департаменту комунальної власно�
сті м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

7.4.7. Несе персональну відповідальність за фінансово�господарську
діяльність Підприємства, виконання фінансових планів, дотримання фі�
нансової дисципліни, норм охорони праці, ефективне використання і
охорону майна та коштів, закріплених за Підприємством.

7.4.8. Виконує інші функції, пов’язані з діяльністю підприємства.
7.5. Рішення з соціально�економічних питань, зокрема поліпшення

умов праці, життя та здоров’я тощо, приймаються за участю трудового
колективу Підприємства.

7.6. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними
зборами та уповноваженими ними органами. Трудовий колектив Підпри�
ємства на загальних зборах розглядає та затверджує проект колективно�
го договору.

8. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів

господарської діяльності Підприємства є прибуток.
8.2. Прибуток Підприємства використовується в порядку, визначено�

му Київською міською радою.
8.3. Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва здійснюють�

ся в порядку, визначеному Київською міською радою.
8.4. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік ре�

зультатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність
у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фінансова
звітність Підприємства надається Департаменту комунальної власності
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) в установленому порядку.

8.5. Планування фінансово�господарської діяльності здійснюється
Підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визна�
чаються виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), річних фінансових планів, які затверджуються
Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8.6. Директор Підприємства зобов’язаний спрямовувати діяльність
Підприємства на виконання річного фінансового плану з метою одержан�
ня запланованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при
цьому витрат невиробничого характеру, не передбачених річним фінан�
совим планом.

8.7. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового пла�
ну в порядку та за формою, що визначаються Департаментом комуналь�
ної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації).

9. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетво�

рення) Підприємства здійснюються за рішенням Власника або уповнова�
женого ним органу чи рішенням суду.

9.2. Припинення Підприємства здійснюється комісією з припинення,
яка утворюється Власником або уповноваженим ним органом, що прий�
няв рішення пре ліквідацію.

9.3. Працівникам підприємства, які звільняються у результаті ліквіда�
ції та реорганізації Підприємства, гарантується додержання їх прав та ін�
тересів відповідно до законодавства про працю України.

9.4. Майно Підприємства, що залишається після задоволення претен�
зій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за вказів�
кою Власника майна.

9.5. У разі реорганізації усі права та обов’язки реорганізованого Під�
приємства переходять до правонаступника.

9.6. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з
моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 30 квітня 1999 року № 661 
“Про порядок підготовки спортивних споруд міста 

та інших спеціально відведених місць для проведення 
масових спортивних та культурно(видовищних заходів”

Розпорядження № 545 від 15 квітня 2013 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто(герой Київ”, статті 32 Закону України “Про місцеве само(

врядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно(видовищних заходів” та у зв’язку
з необхідністю змін у персональному складі комісії, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Складу комісії виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) з контролю за
станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для про�
ведення масових спортивних та культурно�видовищних заходів, затвер�
дженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 30
квітня 1999 року № 661”Про порядок підготовки спортивних споруд міс�
та та інших спеціально відведених місць для проведення масових спор�
тивних та культурно�видовищних заходів” (в редакції розпорядження ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 03 квітня 2012 року № 536), виклавши його в редакції, що
додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 03 квітня 2012 року № 536 “Про внесення змін до розпорядження Ки�
ївської міської державної адміністрації від 30.04.99 № 661”.

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�
ника голови Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті

Київської міської державної адміністрації

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва інженерних мереж товариства 

з обмеженою відповідальністю “УМК”
Розпорядження № 781 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 “УМК” (лист від 14 лютого 2013 року № 1/1(12), протокол загальних зборів від 12 лютого 2013 року, та з
метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва і передати у володіння та користування публічному ак�
ціонерному товариству “Київенерго” інженерні мережі товариства з обме�
женою відповідальністю “УМК” згідно з додатком до цього розпоряджен�
ня в межах та на умовах, визначених Угодою щодо реалізації проекту
управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27 ве�
ресня 2001 року (зі змінами та доповненнями), яка укладена між публіч�
ним акціонерним товариством “Київенерго” та виконавчим органом Київ�
ської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити приймання — передачу інженерних мереж, зазначених у пункті 1
цього розпорядження, умовах, визначених відповідною 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 цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова
О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті
Київської міської державної адміністрації

Про затвердження акта від 20.02.2013 № 48 комісії 
з вирішення земельно(майнових питань

і визначення та відшкодування 
збитків власникам землі та землекористувачам

Розпорядження № 523 від 11 квітня 2013 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 “Про порядок визначення та відшкодування збитків

власникам землі та землекористувачам” (із змінами та доповненнями) та з метою визначення розміру збитків ПАТ “Завод “Ленін(
ська кузня” від втрати прав на об’єкт нерухомого майна — будівлю гуртожитку по вул. Електриків, 31, в м. Києві, яка підлягає зне(
сенню в зв’язку з будівництвом Подільського мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві:

1. Затвердити акт від 20.02.2013 № 48 комісії з вирішення земельно�
майнових питань і визначення та відшкодування збитків власникам землі
та землекористувачам, що додається.

2. Встановити строк дії акта комісії — дванадцять місяців з дня його за�
твердження.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12 червня 2012 року № 995 “Про затвердження акта від 25.01.2012

№ 40 комісії з вирішення земельно�майнових питань і визначення та від�
шкодування збитків власникам землі та землекористувачам”.

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

Голова
О. Попов

Про утворення комісії з питань передачі 
об’єктів рухомого складу до сфери управління виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 318 від 14 березня 2013 року
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та ко(

мунальної власності”, на виконання рішення Київської міської ради від 06 жовтня 2011 року № 188/6404 “Про надання згоди на
прийняття залізничного рухомого складу до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер(
жавної адміністрації)”, враховуючи спільний наказ Міністерства інфраструктури України та Київської міської державної адмініс(
трації від 12 березня 2013 року № 151/303, в межах функцій органу виконавчої влади;

1. Утворити комісію з питань передачі об’єктів рухомого складу із сфе�
ри управління Міністерства інфраструктури України до сфери управління
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та затвердити її склад, що додається.

2. Комісії, утвореній згідно з пунктом 1 цього розпорядження, органі�
зувати свою роботу в установленому порядку, підписати акти приймання�
передачі та передати їх на затвердження до виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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

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

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 6 серпня 2013 року

СКЛАД
комісії з питань передачі рухомого складу із сфери управління Міністерства

інфраструктури України до сфери управління Київської міської державної адміністрації
Пузанов Олександр Геннадійович заступник голови Київської міської державної адміністрації — керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації), голова комісії

Парфененко Дмитро Миколайович директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

заступник голови комісії

Водовозов Євгеній Наумович директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за�

ступник голови комісії

Багрій Валентина Михайлівна заступник начальника управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності — начальник відділу фор�

мування та розподілу комунальної власності Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації)

Гудзь Андрій Анатолійович заступник директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації)

Васьковський Юрій Мар’янович перший заступник начальника відокремленого підрозділу галузева служба приміських пасажирських перевезень начальник відокремленого під�

розділу моторвагонне депо Фастів�1 Державного територіально�галузевого об’єднання “Південно�Західна залізниця” (за згодою)

Дегтяр Роман Олексійович головний спеціаліст відділу стратегії, розвитку перевезень і логістики Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту Мі�

ністерства інфраструктури України (за згодою)

Дробот Борис Віталійович депутат Київської міської ради (за згодою)

Кальтагейсер Олександр Григорович заступник генерального директора комунального підприємства “Київпастранс”

Лавриненко Володимир Петрович голова профспілкового комітету відокремленого підрозділу моторвагонне депо Фастів�1 Державного територіально�галузевого об’єднання

“Південно�Західна залізниця” (за згодою)

Лавров Ігор Сергійович депутат Київської міської ради (за згодою)

Лимаренко Олена Іванівна головний бухгалтер Служби міських залізничних перевезень комунального підприємства “Київпастранс”

Лібер Богдан Климович заступник начальника Головного управління майнових та земельних ресурсів Укрзалізниці (за згодою)

Сєдова Наталія Павлівна в. о. начальника юридичного управління комунального підприємства “Київпастранс”

Осипенко Олександр Анатолійович начальник Служби міських залізничних перевезень комунального підприємства “Київпастранс”

Пилипенко Євгеній Володимирович начальник відокремленого підрозділу моторвагонне депо Фастів�1 Державного територіально�галузевого об’єднання “Південно�Західна заліз�

ниця” (за згодою)

Храпатий Сергій Борисович начальник відділу ремонту та модернізації рухомого складу Головного управління пасажирських перевезень Укрзалізниці (за згодою)

Юрченко Тетяна Вікторівна головний економіст відділу фінансів житлового господарства та транспорту управління фінансів транспорту, зв’язку та сфери послуг Департа�

менту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Ярмоленко Андрій Володимирович начальник управління транспорту та пасажирських перевезень Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації)

Ячник Людмила Григорівна головний бухгалтер комунального підприємства “Київпастранс”
Заступник голови — керівник апарату 

О. Пузанов

Стр т рний відо ремлений підрозділ
"Київсь і теплові мережі"

П блічно о а ціонерно о товариства
"Київенер о"

повідомляє про наміри отримати дозвіл на ви иди
забр днюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами районної отельні

"Вер он" (далі — РК "Вер он"), що розташована
за адресою: 03062, м. Київ, Святошинсь ий район,

просп. Перемо и, 67.
РК "Вер он" спеціаліз ється на виробництві теплової енер ії, я а

постачається мережами централізовано о опалення та арячо о
водопостачання споживачам міста. У отельном залі для виробництва
теплової енер ії розміщені водо рійні отлоа ре ати тип КВГМ-20 ст.
№ 7, 8, 9, тип КВГМ-30 ст. № 10 та парові отлоа ре ати тип
ДКВР-10/13 ст. № 1, 2. Встановлена ма симальна пот жність при
одночасній роботі водо рійних отлів — 57,3 МВт/ од (об'є т першої
р пи), а щорічний обся виробленої теплової енер ії середньом
становить 48,454 тис. Г ал. Парові отли виведені з е спл атації та не
працювали з 2009 ро .
Ви иди забр днюючих речовин, що творюються при спалюванні

природно о аз в отельних а ре атах, відводяться в атмосфер через
димар висотою 60 м над рівнем землі, а діаметр ирла — 3,0 м.
Джерелами творення забр днюючих речовин від допоміжно о

обладнання є бензиновий енератор аварійно о живлення, ремонтні
роботи (еле трозварювання, азове різання метал , фарб вання
техноло ічно о обладнання, заточ вання інстр мент на
заточ вальном верстаті), трансформатори, в я их ви ористов ється
мастило я охолодж вальна рідина, та техноло ічні свіч и для
прод вання азопроводів.
На території РК "Вер он" наліч ється 16 джерел ви идів

в атмосферне повітря, із них: 7 — ор анізованих стаціонарних джерел;
1 — неор анізоване стаціонарне джерело; 8 — джерел залпових
ви идів. Одне ор анізоване стаціонарне джерело обладнано
пило азоочисною станов ою.
За альна іль ість ви идів забр днюючих речовин в атмосферне

повітря становить 19,090 т/рі , обся парни ових азів (в лецю
діо сид, азот (І) о сид (N2O), метан ) — 14,803 тис. т/рі .
Величини ви идів по всім ін редієнтам не перевищ ють нормативів
ранично доп стимих ви идів забр днюючих речовин від стаціонарних
джерел та і ієнічних нормативів на раниці СЗЗ і в сельбищній зоні.
За важення та пропозиції надсилати місячний термін до

Святошинсь ої районної в місті Києві державної адміністрації за
адресою: 03115, м. Київ, просп. Перемо и, 97, тел.: (044) 424-30-06,
424-65-18.

О олошення
Інспе ція державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю

місті Києві о олош є он рс на заміщення ва антних
посад державних сл жбовців:

Вимо и до андидатів: ромадянство У раїни, повна вища
освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істр або спеціаліст; стаж роботи на
державній сл жбі не менше 3 ро ів або за фахом не менше 5
ро ів; дос онале володіння державною мовою; вміння працювати
на омп'ютері.
До менти на он рс приймаються протя ом 30 алендарних

днів з дня оп блі вання о олошення за адресою: 01133, м. Київ,
б льв. Лесі У раїн и, 26, ім. 738.
Додат ові відомості про мови проведення он рс можна

одержати за тел. 428-57-77.

Ком нальне підприємство "Теле омпанія "Київ"
Київсь ої місь ої ради

о олош є про продаж на а ціоні транспортних засобів, що
належать йом на правах власності, а саме:

Лот № 1. Автомобіль ГАЗ 3110, 1999 р. вип., транзит. номер 11ЕІ0633.
Почат ова ціна продаж — 11280,00 рн (в т. ч. ПДВ). С ма
застави — 1 128,00 рн (з ПДВ).

Лот № 2. Автомобіль ВАЗ 21043, 2002 р. вип., транзит. номер 11ЕО8581.
Почат ова ціна продаж — 10320,00 рн (в т. ч. ПДВ). С ма
застави — 1032,00 рн (з ПДВ).

Лот № 3. Автомобіль ВАЗ 21043, 2003 р. вип., транзит. номер 11ЕО8584.
Почат ова ціна продаж — 11160,00 рн (в т. ч. ПДВ). С ма
застави — 1 116,00 рн (з ПДВ).

Місцезнаходження ( араж-стоян а): м. Київ, в л. Хрещати , 5-в.

А ціон відб деться не раніше, ніж через 15 робочих днів з дати
п блі ації о олошення, об 11.00 за адресою: 03680, м. Київ,
пр. А адемі а Гл ш ова, 1, НК "Е споцентр У раїни", пав. № 6, У раїнсь а
ніверсальна товарна біржа (УУТБ). Заяви на часть приймаються на
УУТБ в робочі дні з 10.00 до 14.00. Тел. 596-96-24, фа с 596-95-40.

Засоби платеж — рошові ошти.

Реєстраційний внесо становить 17,00 рн (в т. ч. ПДВ).

Гарантійні та реєстраційні внес и вносяться по ожном лот о ремо
на р/р № 26007799973595 в ПАТКБ "Праве с-бан ", МФО 380838,
ЄДРПОУ 16470831. Отрим вач — У раїнсь а ніверсальна товарна
біржа.

Посл и біржі за проведення а ціон сплач є переможець а ціон в
розмірі 4 % від інцевої ціни продаж .

Кінцевий термін прийняття заяв для часті — за 3 (три) дні до дати
проведення а ціон .

За більш детальною інформацією та з привод о ляд майна
звертатись за тел.: (044) 279-59-91, 279-51-00, КП "Теле омпанія "Київ"
Київсь ої місь ої ради.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір
передати в оренд термін на 2 ро и 364 дні нежитлові приміщення цо ольно о
поверх , щодо я их надійшла заява, площею 45,4 в. м за адресою: м. Київ, в л.
Тверсь ий т пи , 6/8 під розміщення тор овельно о об'є та з продаж
продовольчих товарів, рім товарів піда цизної р пи з розрах н ом орендної плати
в розмірі 2966,78 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

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

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація. Довід ов інформацію можна
отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

О олош ється он рс на заміщення ва антної посади оловно о
спеціаліста відділ план вання, оперативно о реа вання, зв'яз
та оповіщення населення правління з питань надзвичайних сит ацій
Департамент місь о о бла о строю та збереження природно о
середовища ВО КМР (КМДА). Вся інформація щодо мов он рс
розміщена на офіційном веб-сайті www.gukbm.kiev.ua. Тел. для довідо
489-38-71.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 220496 на

ім’я Стовб н Володимира Івановича вважати недійсним.

№
з/п Назва підрозділ Ва антна посада

Кіль ість
штатних
одиниць

1. Управління онтролю
б дівництва об'є тів

- оловний державний
інспе тор 2

2. Відділ дозвільних
до ментів

- оловний державний
інспе тор (на час
відп ст и по до ляд за
дитиною до 3-х ро ів);
- оловний спеціаліст

1

1

3. Се тор адрово о
забезпечення - завід вач cе тор 1

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Б О С Х П Л Е С О

А Т А Р А К С І Я А Р А

Р Е Л Е А С В І Н Г

Х Л Ю Щ Р О Т О Н Д А

А Л Т А Б А С Н Д Н

Н О Т У Г А И Х О Л

И М И З А Х А Н І

С І К А Ч Б А У М Т

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

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

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

Про затвердження Загальної методики визначення базового рівня 
споживання електричної енергії 

бюджетними закладами міста Києва
Розпорядження № 799 від 28 травня 2013 року

Відповідно до підпунктів 2, 3, 5 пункту “а” статті 27, підпунктів 1, 5 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктів “в”, “г” статті З Зако4
ну України “Про енергозбереження”, Міжгалузевих норм споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України, затверджених на4
казом Державного комітету України з енергозбереження від 25 жовтня 1999 року № 91, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 березня 2000 року за № 175/4396, ДСТУ
2339494 “Енергозбереження. Основні положення”, ДСТУ 2420494 “Енергоощадність. Терміни та визначення”, ДСТУ 3755498 “Енергозбереження. Номенклатура показників енер4
гоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію”, з метою реалізації державної політики у сфері енергозбереження та створення економічних і орга4
нізаційних умов для ефективного використання та економії електричної енергії в бюджетних закладах міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Загальну методику визначення базового рівня споживання електричної енергії бю�
джетними закладами міста Києва, що додається.

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, Департаменту охорони здоров’я, Департа�
менту культури та Департаменту соціальної політики протягом місяця з дня видання цього роз�
порядження надати комунальному підприємству “Група впровадження проекту з енергозбере�
ження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва” затверджену пооб’єктну інформацію
для розрахунку базових рівнів споживання електричної енергії бюджетними закладами міста Ки�
єва.

3. Комунальному підприємству “Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністра�

тивних і громадських будівлях м. Києва” розрахувати базові рівні споживання електричної енергії
бюджетними закладами міста Києва.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків
забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті 

Київської міської державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 30 січня 2012 року № 131 “Про реконструкцію вул. Електротехнічної 

в Деснянському районі”
Розпорядження № 283 від 15 березня 2013 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини 4 статті 34 Закону України “Про регулюван4
ня містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання робіт з реконструкції вул. Електротехнічної в Деснянському районі, в межах функцій ор4
гану місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30 січня 2012 року № 131 “Про реконструкцію вул. Електротехнічної в
Деснянському районі”:

1. В пункті 1 слова та цифри “у 2012 році” виключити.
2. У підпункті 3.3 пункту 3 слова “у терміни, що визначені пунктом 1 цього розпорядження” ви�

ключити.
3. Доповнити пункт 3 підпунктом 3.6 такого змісту:
“3.6. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього руху

на період виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.”

4. Пункт 6 викласти в новій редакції:
“6. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської 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 розробки проектно�коштористної документації та
реконструкції вул. Електротехнічної на ділянці від вул. Олександра Сабурова до програм економіч�
ного і соціального розвитку м. Києва на 2013 та наступні роки."

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 09 вересня 2009 року № 1017 

“Про реконструкцію бульвару Олексія Давидова у Дніпровському районі”
Розпорядження № 543 від 15 квітня 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 регулюван4
ня містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання робіт з реконструкції бульвару Олексія Давидова у Дніпровському районі, в межах функ4
цій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 09 вересня 2009 року № 1017 “Про реконструкцію бульвару Олексія Да�
видова у Дніпровському районі”:

1. У пункті 1 слова та цифри “у 2009—2010 роках” та “в 2010 році” виключити.
2. У підпункті 2.1 пункту 2 слова “тендерній основі” замінити словами “конкурсних торгах”.
3. Підпункт 2.4 пункту 2 викласти в новій редакції:
“2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт".
4. Підпункт 2.6 пункту 2 виключити.
5. Пункт 4 викласти в новій редакції:
“4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської 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 розробки проектно�кошторисної документації та ре�
конструкції бульвару Олексія Давидова у Дніпровському районі до програм економічного і соціаль�
ного розвитку м. Києва на 2013 та наступні роки".

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

Голова 
О. Попов

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
14.03.2013 № 318
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СПОРТ
Хрещатик 6 cерпня 2013 року

Температура +22°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 60 %

Температура +28°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 42 %

Температура +23°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 55 %

Прогноз погоди на 6 серпня 2013 року

ОВНИ, любов часто помиляється, ідеаліз ючи об'є т обожнен-
ня... Отже, оли ви опинилися в анало ічній сит ації, не впадайте
відчай від розчар вань. Бо саме ваше охання по ли ане від рити
в партнері пре расне і висо е, я е переб ває "за онсервовано-
м " стані. Впевнено добивайтеся взаємності!
ТЕЛЬЦІ, ваш Всесвіт — це рідна оселя, займіться енеральним

прибиранням. Є потреба чистити, драяти та по- оролівсь и, з
престижем облашт вати хатні апартаменти, немає значення вдома
чи на роботі. Адже підсвідомо ви прибираєте та чеп рите свій д -
шевний храм, де все має сяяти.
БЛИЗНЯТА, ваші д м и ч дово втіляться в слова, тьох атимете,

мов соловей, тішачи оточення та завойов ючи серця симпати ів.
Охм ряйте авалерів та пасій платонічно (вішання ло шини на в -
ха теж дозволяється) і не заб дьте освідчитися в оханні постійним
шлюбним с п тни ам.
РАКИ величні та презентабельні мають б ти всьом на висоті,

ідеальним при ладом для оточення. Проте я що ваша олова ма-
ітриться від матеріальних лопотів, нічо о дивно о, за ладається
фінансова база на майб тнє. Постарайтеся он ретно домовитися
з висо им ерівництвом про оплат .
ЛЕВИ, вітер про ресивних змін дме в спішном для вас на-

прям , зміна по лядів на життя та власний імідж є визначальною,
оді топтатися онсервативном болоті! Нині ви, пройшовши пси-
холо ічні трансформації, переб ваєте стані метели а, що ось-ось
вилетить із о она і пізнає цей незба ненний і та ий пре расний
світ!
ДІВИ, сприятливі сит ації плюс ваш вн трішній во онь і опти-

мізм — запор а спішної самореалізації. Я що олишнє джерело
натхнення з асло, не айно починайте ш ати нове. Це може б ти
втілення чер ово о творчо о зад м , нова др жба або любовна
симпатія (що д же а т ально). Не засм ч йтеся, я що ваші онта -
ти і захоплення носитим ть переважно платонічний хара тер. Хо-
роша перспе тивна ідея додасть пол м'яно о ент зіазм , навіть
я що ви по и не бачите он ретних шляхів для її втілення. Нама-
айтеся частіше від лючатися від поб тової мет шні, аби ни н ти
виснаж вання сил. Нашар вання ілюзій ся н ло ритичної межі, і
ось-ось вам слід розірвати ті п та...
ТЕРЕЗИ, знайомство нинішньо о дня чи з стріч з давнім др ом

може поверн ти вас тріпотливе мин ле. Неза інчений роман спа-
лахне знов , проб дивши захололі серця (чолові ам-Терезам пасія
на сл жбі зама ітрить олов ). Одна це не привід для байди -
вань, приймайте а тивн часть оле тивних заходах, р хайтеся
в но з про ресом, дбайте про ар'єр — вас є яс раві по рови-
телі професійній сфері! На діловом фронті слід зайнятися мар-
етин ом, інформаційною підтрим ою та ре ламою бізнес .
СКОРПІОНИ, очі йте зміни ерівництва. Я що ж над вами же

з'явився новий патрон, до ладіть ма сим м з силь, аби знайти з
ним спільн мов , сподобатися, а то й причар вати. Інтриж а не
ви лючена. Це посприяє особистом ар'єрном зростанню, фахо-
ве реноме вас ч дове, таланти фонтан ють, енер опотенціал за-
ш алює, авторитет славний, а чом б і ні? Не проґавте свій золо-
тий шанс, він від Бо а!
СТРІЛЬЦІ, я що вам не дає спо ою поч ття справедливості, м -

чить совість через невисловлене — це нормально. Можете ероїч-
но різати правд -мат вічі, зривати мас и з дволи их людей, я і
жив ть за подвійними стандартами, ви щирий правдолюбець, я о-
о Творець повноважив на та висо місію.
КОЗЕРОГИ, ви стомилися в очі ванні справжньо о охання? А

може, то виба ливе єство априз є, не дот м ючи, що висо е не-
бесне поч ття має свої фази розвит : роз ішн весн , палюче лі-
то, осінь, отра б ває для одних теплою, а для інших — холодною
та безплідною.
ВОДОЛІЇ, мірою ціни для вас б де чолові (жін а), отро о ви

охаєте. Тож оли нині серце порожнє, робіть відповідні виснов и.
Навчіться вести діало , сяйніть мором, приємними омплімента-
ми, а оловне — не присі йтеся до вад с п тни а (бо й самі не
святі) і віддайте йом ермо правління, нехай "забавляється", тоді
й вам на серці б де радісно та омфортно. Втім, оли стос н и
зайшли л хий т, полюбовно та без ворожнечі розл чіться.
РИБАМ, певно, ближчим часом доведеться змінити профіль ді-

яльності, модерніз вати мови праці, втілити те, що давно зад ма-
ли. На сл жбі рожайна пора, презентація себе, шановано о, я
фахівця широ о о профілю, незамінно о і дос онало о йде "на
ра", з відповідними матеріальними та ар'єрними дивідендами.
Дерзайте!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  6  С Е Р П Н Я

ранок день вечір

"Динамо" поступилося 
"Шахтарю"
Столичний клуб зазнав прикрої поразки з рахунком 3:1
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У неділю в Донець "Шах-
тар" центральном матчі
четверто о т р чемпіонат
У раїни обі рав иївсь е
"Динамо" з рах н ом 3:1.
Перший тайм пройшов за
рівної боротьби і завер-
шився нічийним рез льта-
том 1:1. А ось др ій по-
ловині ри осподарі поля
з міли реаліз вати дві на-
оди і довести матч до пе-
ремо и. Цей спіх став для
оманди Мірчи Л чес
четвертим першості ра-
їни і дозволив одноосібно
очолити т рнірн таблицю.
Натомість "біло-сині" зм -
шені по и що задовольня-
тися лише 5-м місцем.

Обидві команди підійшли до цен�

трального матчу 4�го туру україн�

ської Прем'єр�ліги з різним бага�

жем. У "гірників" було 9 очок в акти�

ві, і в разі перемоги підопічні Луче�

ску стали б одноосібними лідерами

чемпіонату України. "Динамо", що

провело свою кращу трансферну

кампанію за останні роки, набрало

сім пунктів у трьох стартових турах.

Але куди важливішим було те, що

кияни не перемагали у Донецьку сім

років поспіль, а п'ять останніх по�

єдинків і зовсім програли. Остання

виїзна перемога над "гірниками" да�

тована ще 2005�м роком, коли єди�

ний гол у матчі забив Сергій Ребров.

У минулому сезоні "Динамо" не

змогло обіграти "Шахтар" ще і на

власному полі, так що гостям був

просто необхідний реванш.

Команди почали зустріч дуже ак�

тивно, і вже у дебюті зустрічі господа�

рі поля зуміли вирватися вперед. Дуг�

лас Коста у боротьбі з захисником

"Динамо" Бенуа Тремуліна заробив

для своєї команди право на стандарт,

призначений у двох метрах від лінії

штрафної "Динамо". До м'яча підій�

шов капітан "Шахтаря" Даріо Срна і,

майстерно закрутивши футбольний

снаряд у правий від себе кут воріт, від�

крив рахунок. Втім зовсім скоро "ди�

намівці" спромоглися відповісти на

цей гол своєю результативною ата�

кою. На 9�й хвилині зустрічі кияни

провели швидку комбінаційну атаку,

Дьємерсі Мбокані повів за собою за�

хисників, але м'яч у результаті опи�

нився у Юнеса Беланда, і півзахисник

в один дотик відправив шкіряну кулю

у сітку воріт. Після цього голу гра тро�

хи вирівнялася і втратила в темпі,

команди стали діяти обережніше,

розраховуючи на невимушену по�

милку суперника. Можна згадати ли�

ше несильний удар низом з правого

краю "динамівського" штрафмайдан�

чику у виконанні Даріо Срни, після

якого Максим Коваль намертво за�

брав м'яч у руки.

Другий тайм розпочався з атак "Ди�

намо", одна з яких завершилася по�

тужним ударом у виконанні Лукмана

Аруни, але голкіпер "гірників" виру�

чив свою команду у тому епізоді. Втім

невдовзі кияни були змушені розпо�

чинати гру з центра поля. Даріо Срна

зробив довгу передачу з глибини поля

до штрафного майданчика "біло�си�

ніх", Данило Сілва програв позицію

Тайсону, який головою скинув фут�

больний снаряд на Едуардо — 2:1.

Здавалося б, гостей пропущений

гол повинен був погнати вперед, але

замість цього господарі ледь не за�

били третій. Максим Коваль зумів

забрати м'яч у руки, після чого в

нього врізався Едуардо. На полі ви�

никла невелика бійка, арбітр насилу

погасив пристрасті. На 67�й хвилині

вже в протилежному штрафному

Дьємерсі Мбокані впав у боротьбі з

Ярославом Ракицьким, але суддя

вирішив, що правила порушив на�

падник "Динамо", а не захисник

"Шахтаря".

Під кінець зустрічі гості "насіли"

на ворота "гірників" і пропустили в

останню десятихвилинку класичну

контратаку: господарі у п'ять пере�

дач пройшли все поле, і Тейшейра

технічно пробив повз Максима Ко�

валя — 3:1. У час, що залишився у

команди, вона так і не змогла зміни�

ти рахунок, тому результат 3:1 про�

тримався аж до фінального свистка.

Після поразки від "Шахтаря" голов�

ний тренер "Динамо" Олег Блохін

підбив підсумок зустрічі: "Вітаю

"Шахтар" з перемогою. Думаю, гра

за напруженням була дуже гарною.

Обмінялися швидкими голами, а

потім матч був, напевно, як на гой�

далках, — хто заб'є другий м'яч. Але

другий гол ми пропустили через по�

милку. Потім треба було ризикувати,

і я випустив другого нападника,

спробував змінити ситуацію. Про�

пустили контратаку, але було вже все

одно, рахунок — 2:1, 3:1 або 4:1. У ці�

лому я дуже задоволений командою.

Напевно, не вистачило часу для зі�

граності, для розуміння. Якби ця гра

була тижні за два, напевно, ми б ді�

яли трохи краще"
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Цей день в історії 6 серпня

1889 — У Лондоні від рився
отель "Савой", перший світі
отель з ванними імнатами в
ожном номері.
1932 — У Венеції пройшов

перший інофестиваль.
1944 — Радянсь і війсь а зай-

няли Дро обич.
1963— Ви равши в півфіналі

алмаатинсь о о "Кайрата" з ра-
х н ом 2-1, донець ий "Шахтар"
втретє підряд вийшов фінал
К б а СРСР, встановивши ре-
орд для радянсь их л бів — 15
б ових перемо поспіль.
1997 — Після іль ох ро ів не-

примиренно о с перництва ом-
панії Apple Computer і Microsoft
по одились обмінятись техноло-
ічними розроб ами і проводити
спільні дослідження — Microsoft
анонс вала про інвестицію в
Apple 150 мільйонів доларів.
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Спортивні новини

Баскетбол. Київ прийняв історичний турнір 
серії Challenger
4 серпня на Майдані Незалежності вперше в історії У раїни відб вся

т рнір з бас етбол 3х3 світової серії Challenger — Kyiv Open. Це о-
ловна бас етбольна подія раїни, ор анізована ФБУ для равців бас-
етбол 3х3, я а зібрала на триб нах сотні иян. Серед прис тніх б ли
й відомі раїнсь і бас етболісти — Оле сандр Міш ла, Артем П сто-
вий, Михайло Анісімов, президент Федерації бас етбол У раїни Оле -
сандр Вол ов, енеральний се ретар ФБУ Oле сандр Ларін та інші.
У т рнірі взяли часть 9 най ращих оманд з Європи та Росії, а та-
ож 7 раїнсь их оманд-переможниць ре іональних т рнірів Чемпіо-
нат У раїни з бас етбол 3х3: "Піраміда" (Краснодар), "Wild Snakes"
(Польща), "Derr Papa" (У раїна), "Incotec" (Сан т-Петерб р ), "Joshua"
(У раїна), "Dusan" (Сербія), БК "Харцизсь " (У раїна), "Thorex" (Слове-
нія), "ДУЕП" (У раїна), "SORUN ISTEMIYORUM" (Т реччина), "Sokhumi"
(Гр зія), "BAKU" (Азербайджан), "Кол мбія" (У раїна), "Авантаж-Полі-
техні " (У раїна), "B33 PЕCS" (У орщина), "Росічи" (У раїна). У фіналі
зійшлися "Піраміда" (Краснодар) і "Thorex" (Словенія). Чемпіонами
стали ості з Любляни, отрі отримали рошовий приз розмірі 4 000
доларів і п тів на Masters, що відб деться 24—25 серпня Празі.
Команда з Краснодара, відповідно, посіла др е місце й отримала
1 000 доларів призових

Кульова стрільба. Українці вибороли нагороди
на континентальній першості
На чемпіонаті Європи з льової стрільби (мало аліберна зброя),

я ий триває хорватсь ом місті Осіє , раїнсь і спортсмени заво-
ювали чотири на ороди. Серед дорослих в особистій першості Роман
Бондар посів др позицію стрільбі з пістолет МП-10, а оманд-
них зма аннях разом із Оле сандром Пертівом та Іваном Бідня ом —
третю. У боротьбі юніорів Павло Коростильов став срібним призером
т рнір (МП-10). Спортсмен та ож вист пив омандном виді про ра-
ми, омпанію йом с лали Оле сій Сидорен о та Оле З б. У раїнці
здоб ли "бронз "

Пляжний футбол. Збірна Україна — учасник 
фіналу ЄВРО;2013
Після останньо о відбір ово о етап ЄВРО-2013 з пляжно о ф тбо-

л , що відб вся Мос ві, стали відомі всі оманди, я і зі рають фі-
нальном т рнірі в Іспанії з 8 по 11 серпня. Серед вісім и найсильні-
ших — національна збірна У раїни пляжно о ф тбол . Перед росій-
сь им етапом теоретичні шанси пробитися фінальн частин б ли
Р м нії, але р м ни всі свої матчі на етапі про рали, і У раїна офіційно
оформила п тів на Чемпіонат Європи. Фінал Євро-2013 пройде в 80-
ти ілометрах від Барселони на збережжі Середземно о моря міс-
теч Тореденбрара. У боротьбі за стат с найсильнішої оманди Євро-
пи зійд ться в р пі А оманди Іспанії, Росії, Нідерландів, Італії. У р пі
B — Порт алії, Польщі, Швейцарії та У раїни. Матчі оманди У раїни:
8 серпня — Польща — У раїна; 9 серпня — Швейцарія — У раїна; 10
серпня — Порт алія — У раїна. 11 серпня переможці під р п прове-
д ть золотий матч, я ий визначить чемпіона Європи з пляжно о ф т-
бол 2013 ро

Київсь і динамівці не змо ли пере рати донець ий "Шахтар"
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