
Професія — 
розкривати 
таланти
У Києві відзначили День позашкільника

День позашкільного працівни�

ка — свято виключно київське.

Відзначають його в столиці Укра�

їни вже 11 років поспіль, відколи

у 2002 році в системі київської

освіти народилася ідея на місь�

кому рівні відзначити тих людей,

які є творцями дитячих душ.

Вчора позашкільників урочис�

то привітали в столичному Пала�

ці дітей та юнацтва. Зокрема з

нагоди свята вони отримали по�

чесні відзнаки.

“Я хочу привітати всіх причет�

них до цієї важливої роботи. Це

унікальне свято, адже воно лише

київське. Його запровадили наші

попередники, розуміючи важли�

вість цієї ланки освіти. Справді,

саме в позашкільному форматі в

повній мірі розкриваються та�

ланти дитини. І я сподіваюся, що

ця київська традиція буде пере�

несена на масштаб нашої держа�

ви. Адже педагоги, які розвива�

ють таланти дітей, заслуговують,

аби їх вітали на всеукраїнському

рівні”,— зазначив під час висту�

пу заступник голови КМДА Вік�

тор Корж.

Посадовець також додав, що

найближчим часом масштабна

реконструкція чекає на Палац ді�

тей та юнацтва. Наразі завершує�

ться опрацювання проектно�

кошторисної документації. “Цій

споруді понад 50 років, тому на�

став час її дійсно зробити пала�

цом, з сучасним звуком, з освіт�

ленням, технічними засоба�

ми”,— додав пан Корж.

Загалом за високі досягнення в

роботі, вагомий особистий вне�

сок у справу розбудови столичної

освіти та з нагоди відзначення

Дня позашкільника 132 педагоги

були нагороджені Подяками

КМДА, Грамотами та Подяками

Департаменту освіти і науки, мо�

лоді та спорту, відзнаками Київ�

ської міської організації проф�

спілки працівників освіти і науки

України.

Серед нагороджених — і Ми�

хайло Красиков, керівник гуртка

зі стрільби Малої повітряної ака�

демії. Для нього це свято подвій�

не — вчора панові Михайлу ви�

повнилося 82 роки. Колись бойо�

вий офіцер, він тепер вже 13 ро�

ків вчить стріляти з пневматичної

зброї юнаків та дівчат. Серед ви�

хованців, які здобули під керів�

ництвом свого наставника базові

навички, є майстри спорту та на�

віть олімпійські чемпіони. “З ни�

нішніми дітьми справді буває

важко працювати, але й дуже ці�

каво”,— зазначив пан Красиков.

Погоджується з думкою колеги

і директор Центру творчості ді�

тей та юнацтва Оболонського

району Галина Гудима. “Хреща�

тику” розповідає: столична діт�

вора не лише дуже талановита, а

й цікавиться всім на світі та зав�

жди відкрита до нових звершень.

“Сьогоднішня нагорода — це

відзнака роботи всього нашого

закладу і стимул працювати ще

краще. У нас працюють фанатич�

но віддані люди, і все що ми ро�

бимо — робимо з дітьми, для ді�

тей і в ім’я дітей”,— сказала пані

Галина.

До слова, позашкільна освіта

та виховна робота посідає вагоме

місце в системі безперервної ос�

віти і стала її невід’ємною лан�

кою, головною метою якої є

створення умов для розвитку

творчого, інтелектуального, ду�

ховного й фізичного розвитку ді�

тей та учнівської молоді у віль�

ний від навчання час, задоволен�

ня їхніх інтересів і потреб у про�

фесійному самовизначенні. Нині

в Києві функціонує 95 поза�

шкільних навчальних закладів.

Нагадаємо, що у рамках соці�

альних ініціатив Президента

України “Діти — майбутнє Укра�

їни” в Києві триває активна ро�

бота зі збереження та розширен�

ня мережі позашкільних на�

вчальних закладів. Окрім того,

2013 рік проголошено Указом

глави держави Роком дитячої

творчості �
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Робота у сфері захисту 
інтересів та прав дитини 
стала інтенсивнішою

Ì³ñüêà âëàäà ïðèä³ëÿº îñîáëèâó óâàãó

âïðîâàäæåííþ íîâèõ ôîðì òà ìåõàí³çì³â

ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé, çàáåçïå÷åííÿ

ìîæëèâîñòåé ¿õíüîãî âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó

â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ íîâèõ ñîö³àëüíèõ ³í³ö³-

àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè “Ä³òè — ìàéáóò-

íº Óêðà¿íè”.

“Öüîãîð³÷ ðîáîòà ó ñôåð³ çàõèñòó ³íòåðå-

ñ³â òà ïðàâ äèòèíè ñòàëà çíà÷íî ³íòåíñèâ-

í³øîþ. Ïî÷èíàþ÷è â³ä áóä³âíèöòâà òà âïî-

ðÿäêóâàííÿ äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ ìàé-

äàí÷èê³â, â³äêðèòòÿ íîâèõ ñåêö³é ó

ÄÞÑØ, øêîëàõ åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ òà

çàâåðøóþ÷è ïðîãðàìàìè ñîö³àëüíî¿ äîïî-

ìîãè ä³òÿì-ñèðîòàì, ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ äî-

ïîìîãè ä³òÿì ³ç âðîäæåíèìè âàäàìè çäî-

ðîâ’ÿ. Òîáòî çàõîäè, ÿê³ ïðîäîâæóþòü çä³é-

ñíþâàòèñÿ â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ

³í³ö³àòèâ ãîëîâè äåðæàâè, ìàþòü ä³éòè äî

êîæíî¿ äèòèíè ó ñòîëèö³”,— ñêàçàâ çàñòóï-

íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Êîðæ.

Ïàí Êîðæ àêöåíòóâàâ, ùî âèêîíàííÿ

çàâäàíü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíó-

êîâè÷à ïîòðåáóº ÷èìàëèõ çóñèëü ÿê âëàäè,

òàê ³ âñüîãî ñóñï³ëüñòâà â ìàéáóòíüîìó �

Керівництво Голосієва 
ознайомилось із роботою
дитячо�юнацьких 
спортклубів

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿

ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàäèì ²âàí÷åíêî â³ä-

â³äàâ ñïîðòèâíèé êëóá “Áàäüîð³ñòü”. Çà-

çíà÷åíèé çàêëàä íàðàç³ â³äâ³äóþòü ìàéæå

80 ä³òåé â³êîì â³ä 5 äî 18 ðîê³â. Þí³

ñïîðòñìåíè ìàþòü çìîãó çàéìàòèñÿ â ñåê-

ö³ÿõ ç áîðîòüáè ñàìáî, àéê³äî, äæ³ó-äæèò-

ñó, êàðàòå.

Ï³ä ÷àñ â³çèòó çàñòóïíèê ãîëîâè ÐÄÀ çà-

çíà÷èâ, ùî â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëè-

ö³ ïðîâîäèòüñÿ ñèñòåìíà ðîáîòà ùîäî çáå-

ðåæåííÿ òà ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ ïîçà-

øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, àäæå öå º

îäíèì ³ç çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ ñîö³àëüíèìè

³í³ö³àòèâàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè “Ä³òè —

ìàéáóòíº Óêðà¿íè”.

Çàóâàæèìî, ùî äî ìåðåæ³ ô³çêóëüòóðíî-

îçäîðîâ÷îãî öåíòðó “Öåíòðàë³çîâàíà ñèñ-

òåìà äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ êëóá³â

çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ “Ãîëîñ³ºâî” âõîäÿòü

8 ñïîðòèâíèõ êëóá³â, äå ïîíàä 500 ä³òåé â³-

êîì â³ä 5 äî 18 ðîê³â çàéìàþòüñÿ â ñåêö³ÿõ

ç àéê³äî, áîêñó, òåí³ñó, âîëåéáîëó, ôóòáî-

ëó, äçþäî òîùî �

Вихідними киян запрошують
на ярмарки

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â óïðàâë³í-

í³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó, 23 ³ 24

ëèñòîïàäà â ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ òðàäèö³éí³

ÿðìàðêè. Çîêðåìà â ñóáîòó òîðãóâàòèìóòü

ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ìàðøàëà

Êîíºâà (â ìåæàõ âóë. Â³ëüÿìñà òà Ëîìîíî-

ñîâà); â Äàðíèöüêîìó — íà âóë. Ðåâóöüêî-

ãî; â Äåñíÿíñüêîìó — íà âóë. Ëèñê³âñüê³é

(â ìåæàõ âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ òà Ðàäóí-

ñüêî¿); â Äí³ïðîâñüêîìó — íà áóëüâ. 

À. Áó÷ìè, 1-7; â Îáîëîíñüêîìó — íà âóë. 

Ë. Ãàâðî, 1-9; â Ïå÷åðñüêîìó — íà âóë. Í³-

ìàíñüê³é, 3-7; â Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñï.

Ìîñêîâñüêîìó (á³ëÿ Êóðåí³âñüêîãî ïàðêó);

â Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà âóë. Æîëóäºâà; â

Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà âóë. Ñòàä³îíí³é (â

ìåæàõ âóë. Óðèöüêîãî òà Áîãäàí³âñüêî¿); â

Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Ïîäâîéñüêîãî,

2-12. Ó íåä³ëþ òîðãóâàòèìóòü â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Äí³ïðîâîäñüê³é, 13/1

(ñåëèùå Âîäîã³í) �

Íîâèíè

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У
Києві створена
розширена ме�
режа позашкіль�
них навчальних

закладів. Адже саме в
таких гуртках, центрах,
секціях київські діти,
окрім здобуття базових
знань, можуть розвива�
ти свої здібності та та�
ланти. На сьогодні різни�
ми формами позашкіль�
ної освіти охоплено 98 %
столичних школярів. До�
помагають учням у твор�
чих пошуках майже три
тисячі викладачів.
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Юлія ЛИТВИНЕНКО: 

“У “Стоп�кадрі" ми будемо вести
розмови “за життя”
Н

а телеканалі ТВі
стартує новий про�
ект, автором та ве�
дучою якого є відо�

ма журналістка Юлія Лит�
виненко. Чому "Стоп�
кадр"? Це — як стоп�кадр
кінопроектора, біля якого
зібралася вся сім'я, і на
простирадлі, розвішаному
замість екрану, діти бачать
молоді обличчя своїх бать�
ків; чи батьки — перші кро�
ки своїх дітей, зняті на ста�
ру, чорно�білу плівку. Це
моменти, коли хочеться
обійняти найближчу тобі
людину і зрозуміти щось
таке, чого ти, можливо, до
цього часу не розумів.
"Стоп�кадр", обіцяє Юлія
Литвиненко, впіймає саме
цей момент, відкриє гляда�
чеві несподіваний ракурс
на відомих людей.

— Юлю, передусім — коротко —
про формат твоєї нової програми та її
наповнення.

— У "Стоп�кадрі" будуть з'являти�

ся відомі персони, котрі розповіда�

тимуть про найбільш яскраві мо�

менти із особистого життя чи твор�

чої біографії. Головне — розповіда�

тимуть правдиво та відверто. Адже

недаремно ми назвали нашу нову

програму саме "Стоп�кадр". Ми

спробуємо зупинити якісь миттєво�

сті із життя тієї чи іншої персони,

можливо, контраверсійні, аби,

врешті�решт, почути правду. Як

сказав один із моїх майбутніх героїв

програми Сергій Жигунов (росій�

ський актор та продюсер, — ред.),

почувши ідею нашої програми:

"Брехати не хочеться, але говорити

дуже важко". А на загал — це просто

щира розмова з відомою персоною,

яка, сподіваюсь, буде цікава і на�

шим глядачам. А щодо формату, то

насправді я і питання не ставитиму

гостеві. Ми просто розмовлятимемо

на людські, житейські теми, які

хвилюють кожного смертного, на�

магатимемося застерегти людей від

якихось світоглядних помилок у

житті.

— На власному досвіді?
— І на власному досвіді у тому

числі. Справа в тому, що якщо ти

публічна людина, то своє життя зви�

чайні люди — так вже виходить —

звіряють із твоїм життям. І свої по�

милки виправдовують тим, що і

публічні, знамениті люди їх, ці по�

милки, скоюють. Ми живемо у та�

кому швидкоплинному світі, що

нам просто немає часу зупинитися і

почути один одного. І ми орієнту�

ємося в певних моментах на людей,

чиї імена нам добре відомі. Так бу�

ває. Можливо, хтось навіть звіряє

своє життя з життям таких людей.

Тому людей завжди цікавить питан�

ня, чому публічні особи вчиняють

так, а не інакше. І як уникнути яки�

хось помилок.

— Тобто твій формат — це такі собі
філософсько�життєві роздуми?

— Як кажуть в Одесі — це розмо�

ви "за життя" (посміхається). Я би

сказала, що це формат бесіди, так би

мовити, за чашкою чаю. Справа в

тому, що мені — у моїй журналіст�

ській діяльності — пощастило бути

знайомою із дуже великою кількіс�

тю по�справжньому цікавих, яскра�

вий особистостей. І коли постало

питання — а кого ж із відомих людей

ми можемо запросити для участі у

цьому проекті, хто ж дійсно не по�

боїться бути перед камерою до кінця

щирим, то я зрозуміла, що більшість

людей готові до такої глибокої роз�

мови лише у тому випадку, коли у

них із тобою зав'язалися не просто

ділові, а дружні, теплі стосунки. Я

вважаю, що мені у професійному

житті пощастило, тому що насправ�

ді чимало людей, з якими у мене са�

ме такі стосунки, я можу запросити

до себе на розмову. Саме тому, га�

даю, і атмосфера у нас виходить така

довірлива, я б сказала інтимна.

— Можеш вже озвучити якісь пріз�
вища твоїх майбутніх гостей?

— Із тих, кого ми вже записали

для участі у "Стоп�кадрі", Джамала,

Сергій Жигунов, Влад Ващук і

Остап Ступка. Повторюсь, героями

нашої програми — у глобальному

сенсі — будуть передусім ті особис�

тості, які цікаві нашим глядачам.

Це не просто відомі, публічні люди.

Це — ньюсмейкери нинішнього мо�

менту. От, приміром, у Джамали

вийшов новий кліп, Жигунов при�

віз до нас у Київ свою кіно�

прем'єру — "Три мушкетера", Ступ�

ка також буде розповідати про свій

новий кінопроект, Ващук створює

свою спортивну школу. Тобто це

люди, котрі, не дивлячись на те, що

вони й так вже чимало досягли у

своєму житті, не припиняють диву�

вати. Тим самим надихаючи нас із

вами.

— Політики будуть гостями твоєї
програми?

— (задумується)... Ну, якщо ко�

мусь із них все ще "ничто человече�

ское не чуждо" — тоді чому б ні.

— У якому форматі буде відбувати�
ся ваша бесіда?

— Ми приносимо на програму ба�

гато старих фотографій. Знаєте, я

помітила: коли людина переглядає

старі світлини — зі свого дитинства,

юності, то вона, згадуючи якісь мо�

менти свого життя, впадає в сенти�

ментальний настрій, м'якшає, стає

відвертішою, відкритішою. Інколи,

підбираючи такі фотографії, я навіть

дивую свого гостя. От, приміром, ми

знайшли фотографію Сергія Жигу�

нова ще з його студентських років. А

він навіть не підозрював про її існу�

вання. Такі моменти розчулюють

людей...

— Скажи, а який рівень відвертості
твоїх гостей? Ти справді відчуваєш,
що вони ось у цей момент, розмовля�
ючи з тобою, не лукавлять і "не гра�
ють на публіку"?

— Принаймні під час розмови зі

своїми гостями я отримую відповіді

на усі поставлені мною запитання. І

я переконана, що за стовідсотковою

шкалою відвертості мої гості досяга�

ють 100 %...

— А якогось зворотного зв'язку із
глядачами формат твоєї програми не
передбачає?

— Ми думаємо над цим. Принай�

мні, на сайті телеканалу буде окрема

рубрика з нашою програмою, куди

всі бажаючи можуть надсилати свої

запитання чи побажання нашим

проанонсованим гостям. І, ясна річ,

ми їх будемо доносити до наших

гостей. Так само — як тільки ми

з'явимося в ефірі — ми відкриємо

свою сторінку у Фейсбуці, і наше

спілкування з аудиторію стане ще

мобільнішим. Окрім того, ми самі

завжди — автори та творці програ�

ми — відкриті і для конструктивної

критики, і для порад чи побажань.

— Чи готуєшся ти до розмови із
гостями "Стоп�кадру", чи, навпаки,
запис програми — це один великий
експромт?

— Це велика помилка журналіс�

тів — вважати, що вони все знають

про об'єкт своєї журналістської ува�

ги. Насправді, не дивлячись на те,

наскільки я добре знаю того чи ін�

шого свого майбутнього гостя, я

завжди дуже ретельно готуюсь до зу�

стрічі з ним. Тим більше, що ми

записуємося практично в режимі

прямого ефіру, а тому ніяких купюр

у програмі бути не може.

— Коли "Стоп�кадр" виходитиме в
ефір?

— Це денне шоу, так би мовити,

проект вихідного дня, і буде виходи�

ти раз на тиждень, зараз визначає�

мося, у суботу чи неділю. А розмов�

ляємо ми з гостями в такому собі ка�

мерному, затишному кабінеті.

Окрім того, глядач буде отримувати

ще й естетичну насолоду від пере�

гляду програми. Тобто, окрім того,

що програма буде змістовною, вона

ще й візуально буде дуже красивою.

— Юлю, а кого ти бачиш своїм по�
тенційним глядачем?

— Знаєш, коли дехто заявляє, що

сучасний глядач — ретроград, кот�

рий не готовий ні до чого нового,—

це неправда. Глядач не може до без�

кінечності, сорок восьмий сезон по�

спіль, дивитися одне і те саме реалі�

ті�шоу. Тому я сподіваюсь, що з на�

шою програмою на екрани повер�

неться ера просвітницького телеба�

чення, ера документального кіно, я

би сказала — ера якісної розмови...

— Тобто інтелект, ти сподіваєшся,
повернеться "в телевізор"?

— Усе нове — добре забуте старе. І

я впевнена, що глядач чекає по�

справжньому розумних і інтелекту�

альних програм! Насправді я вва�

жаю помилковою і навіть шкідли�

вою думку про те, що наш глядач —

всеїдний, все може "проковтнути".

Насправді наші люди — думаючі,

делікатні та толерантні. Тому, я га�

даю, ми втрапимо у настрої гляда�

чів. Тим більше, що те, що ми роби�

мо у цьому проекті, не суперечить

моїй власній шкалі цінностей

Спілкувався 
Олександр СЕРГІЄВ

"Хрещатик"
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Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 3
рішення Київської міської ради 

від 23 червня 2011 року № 242/5629
"Про встановлення місцевих податків і зборів 

в м. Києві"
Рішення Київської міської ради № 427/9915 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до Податкового кодексу України Київська міська рада 

ВИРІШИЛА

1. Таблицю № 1 до додат а 3 до рішення
Київсь ої місь ої ради від 23 червня 2011 ро-

№ 242/5629 "Про встановлення місцевих
подат ів і зборів в м. Києві" ви л асти новій
реда ції, що додається.
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань бюджет та соціально-е о-
номічно о розвит .

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Таблиця №1 до додат а 3
до рішення Київсь ої місь ої ради від_____№______

(в реда ції рішення Київсь ої місь ої ради
від 13.11.2013 № 427/9915)

Перелік паркувальних майданчиків, 
які закріплені за комунальним підприємством 

"Київтранспарксервіс"

№
п/п

Місцезнаходження земельної
ділянки

Кількість
машино


місць

Площа земельної ділянки,
закріпленої за КП

"Київтранспарксервіс"

Технічне
облаштування

Загальна
площа

в т. ч.
площа

земельної
ділянки,

відведеної
для

парку

вання (S)

в т. ч.
площа

земельної
ділянки,

відведеної
для

безоплат

ного

парку

вання (I)

Голосіївський рн

1 вул. Васильківська, 2  8, 9/14  7/7,
5/7  3, 1

29 435,0 333,5 34,5 дорожні знаки

2 вул. Васильківська (ст.м.
"Виставковий центр")

5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

3 вул. В. Васильківська, 96/17 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

4 вул. В. Васильківська, 102 2 30,0 23,0 0,0 дорожні знаки

5 вул. Володимирська, 64  80, 61  85 22 330,0 253,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

6 вул. Володимирська, 69 10 150,0 115,0 0,0 дорожні знаки

7 вул. Володимирська, 76 8 120,0 92,0 0,0 дорожні знаки

8 вул. Володимирська, 101 15 375,0 172,5 0,0 дорожні знаки

9 вул. Володимирська (від вул.
Саксаганського  вул.
Короленківської) 

42 630,0 483,0 46,0 дорожні знаки

10 вул. Володимиро  Либідська, 16
(ринок "Володимирський")

17 255,0 195,5 23,0 дорожні знаки /
паркомати

11 вул. Голосіївська, 53 (по пров.
Радянському)

3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

12 вул. Горького (від вул. Саксаганського
до вул. Л.Толстого)

24 360,0 276,0 23,0 дорожні знаки

13 вул. Горького, 5 6 90,0 69,0 0,0 дорожні знаки

14 вул. Горького, 19  21 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

15 вул. Горького, 44  50 22 330,0 253,0 23,0 дорожні знаки

16 вул. Горького, 47/12  41 14 210,0 161,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

17 вул. Горького, 51  вул.
Червоноармійська, 78

9 135,0 103,5 11,5 дорожні знаки /
паркомат

18 вул. Горького, 115 (ринок
"Володимирський")

25 375,0 287,5 34,5 дорожні знаки /
паркомати

19 вул. Горького, 122  124/128 10 150,0 115,0 11,5 дорожні знаки

20 вул. Горького, 172 14 350,0 161,0 0,0 дорожні знаки

21 вул. Горького (від вул. Тельмана до
вул. Тверської)

15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки

22 вул. Грінченка М., 2/1  4б 7 105,0 80,5 0,0 дорожні знаки

23 вул. Димитрова, 20/84 2 30,0 23,0 0,0 дорожні знаки

24 вул. Жилянська (від вул.
Володимирської до вул. Горького)

27 405,0 310,5 34,5 дорожні знаки

25 вул. Жилянська (від вул.
Володимирської до вул. Горького)

9 135,0 103,5 11,5 дорожні знаки

26 вул. Жилянська, 43  39/92, 48  46 37 555,0 425,5 0,0 дорожні знаки

27 вул. Жилянська, 46 (двір) 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

28 вул. Жилянська, 48 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

29 вул. Жилянська, 59 9 135,0 103,5 0,0 дорожні знаки

30 вул. Жилянська, 75 12 180,0 138,0 0,0 дорожні знаки

31 вул. Жилянська, 88 14 210,0 161,0 0,0 дорожні знаки

32 вул. Заболотного, 1  3 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

33 вул. Заболотного, 94 36 900,0 414,0 46,0 дорожні знаки

34 вул. Заболотного (Музей архітектури і побуту)
(під час проведення заходів)

120 1800,0 1380,0 138,0 дорожні знаки

35 вул. Заболотного (авторинок) 58 870,0 667,0 69,0 дорожні знаки

36 вул. Ізюмська (ринок "Деміївський") 20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки

37 вул. Любченка П. (біля буд. № 165 по вул.
Горького)

13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

38 вул. МикільськоБотанічна, 6/8 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

39 вул. Паньківська, 11 10 150,0 115,0 0,0 дорожні знаки

40 вул. Паньківська, 20/82 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

41 вул. Плещеєва, 10 17 425,0 195,5 0,0 дорожні знаки

42 вул. Саксаганського, 33  51 24 360,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

43 вул. Саксаганського, 42 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

44 вул. Саксаганського, 53/80  61/17 17 255,0 195,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

45 вул. Саксаганського, 105 8 120,0 92,0 0,0 дорожні знаки

46 вул. СаперноСлобідська, 10 33 825,0 379,5 0,0 дорожні знаки

47 вул. Тельмана (від вул. Червоноармійської до
вул. Горького)

15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки

48 вул. Толстого Льва (від вул. Володимирської
до вул. Горького)

11 165,0 126,5 11,5 дорожні знаки /
паркомат

49 вул. Толстого Льва, 25/18 11 275,0 126,5 0,0 дорожні знаки

50 вул. Толстого Льва, 43 11 165,0 126,5 0,0 дорожні знаки

51 вул. Толстого Льва, 5557 та з протилежної
сторони

23 345,0 264,5 23,0 дорожні знаки

52 вул. Фізкультури 36 540,0 414,0 46,0 дорожні знаки /
паркомат

53 вул. Червоноармійська (від вул. Тельмана до
вул. ВолодимироЛибідської) (під час
проведення заходів)

31 465,0 356,5 34,5 дорожні знаки

54 вул. Червоноармійська (від вул. Тверської до
вул. Тельмана)

18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки

55 вул. Червоноармійська (від пл. Л. Толстого до
вул. Саксаганського)

27 405,0 310,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат

56 вул. Червоноармійська, 5850/23 18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

57 вул. Червоноармійська, 72  60 24 360,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

58 вул. Червоноармійська, 84  74 23 345,0 264,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

59 пл. Амурська 18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки

60 пл. Московська (Центральний автовокзал) 35 875,0 402,5 46,0 дорожні знаки

61 просп. Глушкова (НВЦ) (під час проведення
заходів)

130 1950,0 1495,0 149,5 дорожні знаки

62 просп. Глушкова, 5 (цілодобовий) 205 5125,0 2357,5 241,5 дорожні знаки

63 просп. Глушкова (біля ст. м. "Теремки") 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

64 просп. Голосіївський, 6  8 29 435,0 333,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат

65 просп. Науки, 5 під шляхопроводом та поруч 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

66 просп. Науки, 5 53 1325,0 609,5 0,0 дорожні знаки

67 Столичне шосе/вул. Заболотного 195 4875,0 2242,5 0,0 дорожні знаки

68 просп. 40річчя Жовтня, 116 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

Дарницький рн

1 вул. Ахматової, 35а  35б 46 1150,0 529,0 57,5 дорожні знаки

2 вул. Ахматової, 37  35а 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

3 вул. Ахматової, 4446 54 1350,0 621,0 57,5 дорожні знаки

4 вул. Ахматової, 4547 58 1450,0 667,0 69,0 дорожні знаки

5 вул. Бориспільська, 3/3 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

6 вул. Бориспільська, 3  3б (ринок "Дарниця") 48 720,0 552,0 57,5 дорожні знаки

7 вул. Бориспільська, 12в 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

8 вул. Бориспільська, 12 129 3225,0 1483,5 149,5 дорожні знаки

9 вул. Бориспільська, 19 151 3775,0 1736,5 172,5 дорожні знаки

10 вул. Вербицького, 1, 1а 300 7500,0 3450,0 345,0 дорожні знаки

11 вул. Вербицького, 1  а 46 1150,0 529,0 57,5 дорожні знаки

12 вул. Вереснева, 24 120 3000,0 1380,0 138,0 дорожні знаки

13 вул. Вишняківська, 1 75 1875,0 862,5 80,5 дорожні знаки

14 вул. Вишняківська, 7в 67 1675,0 770,5 80,5 дорожні знаки

15 вул. Вишняківська, 8б 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

16 вул. Вишняківська, 13 58 1450,0 667,0 69,0 дорожні знаки

17 вул. Гмирі, 7 (навпроти гаражного
підприємства з протилежної сторони вулиці)

170 4250,0 1955,0 195,5 дорожні знаки

18 вул. Гмирі, 13 32 800,0 368,0 34,5 дорожні знаки

19 вул. Декабристів, 12/37 (ринок) 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

20 вул. Драгоманова (навпроти буд. № 1а) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

21 вул. Драгоманова, 6а 94 2350,0 1081,0 103,5 дорожні знаки

22 вул. Драгоманова, 23б 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

23 вул. Драгоманова, 27  31 25 375,0 287,5 34,5 дорожні знаки

24 вул. Драгоманова, 31  б 183 4575,0 2104,5 207,0 дорожні знаки

25 вул. Драгоманова, 35/55 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

26 вул. Драгоманова, 42 85 2125,0 977,5 92,0 дорожні знаки

27 вул. Здолбунівська (озеро Гарячка) 63 1575,0 724,5 69,0 дорожні знаки

28 вул. Княжий Затон, 12 118 2950,0 1357,0 138,0 дорожні знаки

29 вул. Крушельницької, 5, 7 71 1775,0 816,5 80,5 дорожні знаки
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30 вул. Крушельницької / вул. Руденко Л. 88 2200,0 1012,0 103,5 дорожні знаки

31 вул. Леніна, 55 (Бортничі)  50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

32 вул. Новодарницька, 1 56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

33 вул. Привокзальна, 3 22 330,0 253,0 23,0 дорожні знаки

34 вул. Пчілки Олени, 2 86 2150,0 989,0 103,5 дорожні знаки

35 вул. Пчілки Олени, 3а 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

36 вул. Ревуцького, 1 (вздовж автостоянки) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

37 вул. Ревуцького, 1/38  40, вул. Декабристів,
12/37

37 555,0 425,5 46,0 дорожні знаки

38 вул. Ревуцького, 14  22 9 135,0 103,5 11,5 дорожні знаки

39 вул. Ревуцького, 15 24 600,0 276,0 23,0 дорожні знаки

40 вул. Ревуцького, 19/1 72 1800,0 828,0 80,5 дорожні знаки

41 вул. Ревуцького, 42 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

42 вул. Ревуцького, перетин з вул. А. Ахматової
(розподільча смуга)

230 5750,0 2645,0 264,5 дорожні знаки

43 вул. Руденко Л., 10а 72 1800,0 828,0 80,5 дорожні знаки

44 вул. Сормовська, 15 (навпроти ринку
"Дарницький")

22 330,0 253,0 23,0 дорожні знаки

45 вул. Сортувальна, 2 84 2100,0 966,0 92,0 дорожні знаки

46 вул. Сортувальна, 11а 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

47 вул. Ташкентська (ст.м. "Бориспільська") 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

48 вул. Урлівська, 4а 72 1800,0 828,0 80,5 дорожні знаки

49 вул. Чавдар, 1  3 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

50 вул. Чавдар, 3  5 (навпроти будинків) 23 575,0 264,5 23,0 дорожні знаки

51 вул. Ялтинська, 7  5 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки

52 набережна Дніпровська,19 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

53 набережна Дніпровська, 26а 60 1500,0 690,0 69,0 дорожні знаки

54 просп. Бажана (навпроти буд. №24/126) 99 2475,0 1138,5 115,0 дорожні знаки

55 просп. Бажана, 32 94 2350,0 1081,0 103,5 дорожні знаки

56 просп. Бажана (ст.м. "Харківська", майданчик
№1)

10 250,0 115,0 0,0 дорожні знаки

57 просп. Бажана, майданчики № 1, № 2 (між
вул. Л. Руденко та просп. П. Григоренка)

171 4275,0 1966,5 195,5 дорожні знаки

58 просп. Бажана (ст. метро "Харківська",
майданчик під шляхопроводом)

49 1225,0 563,5 57,5 дорожні знаки

59 просп. Бажана (з парної сторони біля
шляхопроводу  ст. метро "Осокорки")

137 3425,0 1575,5 161,0 дорожні знаки

60 просп. Григоренка, 1 72 1800,0 828,0 80,5 дорожні знаки

61 просп. Григоренка (навпроти буд. №1) 150 3750,0 1725,0 172,5 дорожні знаки

62 просп. Григоренка (навпроти буд. №5) 150 3750,0 1725,0 172,5 дорожні знаки

63 просп. Григоренка  вул. Здолбунівська
(майданчики №1, №2)

250 6250,0 2875,0 287,5 дорожні знаки

64 просп. Григоренка (біля буд. №9 по вул.
Гришка М.)

8 120,0 92,0 0,0 дорожні знаки

65 просп. Григоренка, розподільча смуга
(навпроти будинків на вул. Мишуги, 10,12)

113 2825,0 1299,5 126,5 дорожні знаки

66 просп. Григоренка, 13 109 2725,0 1253,5 126,5 дорожні знаки

67 просп. Григоренка, 14  16 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

68 просп. Григоренка, 18  20 276 6900,0 3174,0 322,0 дорожні знаки

69 просп. Григоренка, 20  22 124 3100,0 1426,0 138,0 дорожні знаки

70 просп. Григоренка, 22/20 190 4750,0 2185,0 218,5 дорожні знаки

71 просп. Григоренка, 24  28 44 660,0 506,0 46,0 дорожні знаки

72 просп. Григоренка, 26а 174 4350,0 2001,0 195,5 дорожні знаки

73 просп. Григоренка, 28  б 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

74 шосе Харківське, 146 58 1450,0 667,0 69,0 дорожні знаки

75 шосе Харківське, 148 27 675,0 310,5 34,5 дорожні знаки

76 шосе Харківське, 158 24 600,0 276,0 23,0 дорожні знаки

77 шосе Харківське, 160а 35 875,0 402,5 46,0 дорожні знаки

78 шосе Харківське, 174а 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

79 шосе Харківське, 180/21 74 1850,0 851,0 80,5 дорожні знаки

80 шосе Харківське, 201/203 88 1320,0 1012,0 0,0 дорожні знаки

Деснянський рн

1 вул. Бальзака, 1а 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

2 вул. Бальзака, 3а 52 1300,0 598,0 57,5 дорожні знаки

3 вул. Бальзака (навпроти будинку №4) 61 1525,0 701,5 69,0 дорожні знаки

4 вул. Бальзака, 4 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

5 вул. Бальзака, 6 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

6 вул. Бальзака, 8в 47 1175,0 540,5 57,5 дорожні знаки

7 вул. Бальзака, 8г 112 2800,0 1288,0 126,5 дорожні знаки

8 вул. Бальзака, 10а 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

9 вул. Бальзака, 16  18 110 2750,0 1265,0 126,5 дорожні знаки

10 вул. Бальзака, 28а 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

11 вул. Бальзака, 40а 210 5250,0 2415,0 241,5 дорожні знаки

12 вул. Бальзака, 46а 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

13 вул. Бальзака, 49а 77 1925,0 885,5 80,5 дорожні знаки

14 вул. Бальзака, 52/22 27 675,0 310,5 34,5 дорожні знаки

15 вул. Бальзака, 53а 130 3250,0 1495,0 149,5 дорожні знаки

16 вул. Бальзака, 55а 151 3775,0 1736,5 172,5 дорожні знаки

17 вул. Бальзака, 57 (між а/с № 6 та мостом) 63 1575,0 724,5 69,0 дорожні знаки

18 вул. Бальзака, 61б 22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

19 вул. Бальзака, 63а 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

20 вул. Бальзака, 65/1 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

21 вул. Бальзака, 72а 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

22 вул. Бальзака, 73 151 3775,0 1736,5 172,5 дорожні знаки

23 вул. Бальзака, 77а 145 3625,0 1667,5 172,5 дорожні знаки

24 вул. Бальзака, 82а 139 3475,0 1598,5 161,0 дорожні знаки

25 вул. Бальзака, 83а 163 4075,0 1874,5 184,0 дорожні знаки

26 перетин вул. Бальзака та вул. Данькевича 50 1250,00 575,0 57,5 дорожні знаки

27 вул. Бальзака, 94а 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

28 вул. Бальзака (від вул. Градинської до вул.
Лаврухіна)

8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

29 вул. Беретті Вікентія, 4  8 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

30 вул. Братиславська, 3 45 1125,0 517,5 57,5 дорожні знаки

31 вул. Братиславська, 6  8 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

32 вул. Братиславська, 14  а 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

33 вул. Братиславська, 38 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

34 вул. Братиславська (ринок "Лісовий") 48 720,0 552,0 57,5 дорожні знаки

35 вул. Братиславська (ринок "Юність") 8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

36 вул. Волкова, 2 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

37 вул. Волкова, 4 22 330,00 253,0 23,0 дорожні знаки

38 вул. Волкова, 8  а 78 1950,0 897,0 92,0 дорожні знаки

39 вул. Волкова, 14  16 90 2250,0 1035,0 103,5 дорожні знаки

40 вул. Градинська, 14  18 15 225,0 172,5 11,5 дорожні знаки

41 вул. Данькевича, 16 107 2675,0 1230,5 126,5 дорожні знаки

42 вул. Драйзера, 26 27 675,0 310,5 34,5 дорожні знаки

43 вул. Електротехнічна, 2 (ринок "Глорія") 154 3850,0 1771,0 172,5 дорожні знаки

44 вул. Електротехнічна, 63 (біля ГБК "Омега"),
майданчик №1 

44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

45 вул. Електротехнічна, 63 (біля ГБК "Омега"),
майданчик №2 

55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

46 вул. Електротехнічна, (біля ГКБ "Алмаз") 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

47 вул. Електротехнічна (ринок "Фермер"  ринок
"Троєщина")

104 1560,0 1196,0 115,0 дорожні знаки

48 вул. Електротехнічна (від вул. Сабурова до а/с
"Обрій2000")

208 5200,0 2392,0 218,5 дорожні знаки

49 вул. Жукова, 21а 36 900,0 414,0 46,0 дорожні знаки

50 вул. Жукова, 26 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

51 вул. Закревського, 42 122 3050,0 1403,0 138,0 дорожні знаки

52 вул. Закревського, 42 (навпроти буд. 91) 78 1950,0 897,0 92,0 дорожні знаки

53 вул. Закревського, 65  67 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

54 вул. Закревського (навпроти буд. 71) 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

55 вул. Закревського (навпроти буд. 71, 73) 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

56 вул. Закревського, 93 49 1225,0 563,5 57,5 дорожні знаки

57 вул. Закревського, 93 (гаражний кооператив
"Північ", майданчик №2) 

22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

58 вул. Закревського, 97  95 33 825,00 379,5 34,50 дорожні знаки

59 перетин вул. Закревського  Милославської 38 950,0 437,0 46,0 дорожні знаки

60 вул. Каштанова, 8г 13 325,0 149,5 11,5 дорожні знаки

61 вул. Кіото, 23 17 255,0 195,5 23,0 дорожні знаки

62 вул. Курчатова, 3 43 1075,0 494,5 46,0 дорожні знаки

63 вул. Курчатова, 5 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

64 вул. Крайня (біля вул. Сабурова) 12 300,0 138,0 11,5 дорожні знаки

65 вул. Лісківська, 11 67 1675,0 770,5 80,5 дорожні знаки

66 вул. Лісківська (навпроти буд. № 2826) 56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

67 вул. Макаренка (біля "Радосинь") 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

68 вул. Милославська, 19  21 33 495,0 379,5 34,5 дорожні знаки

69 вул. Милославська, 25 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

70 вул. Милославська, 31  35 19 285,0 218,5 23,0 дорожні знаки

71 вул. Милославська, 41  47 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

72 вул. Милославська, 41  47 67 1675,0 770,5 80,5 дорожні знаки

73 вул. Милославська, 49 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

74 вул. Милославська, 49 23 345,0 264,5 23,0 дорожні знаки

75 вул. Миропільська (ринок "Лісовий") 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

76 вул. Мілютенка, 42 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

77 вул. Мілютенка, 44 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

78 вул. Мурманська (біля АЗС) 12 180,0 138,0 11,5 дорожні знаки

79 вул. Попудренка (ст. м. "Лісова") 14 210,0 161,0 11,5 дорожні знаки

80 вул. Попудренка, 52а 6 90,0 69,0 11,5 дорожні знаки

81 вул. Пухівська, 2 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

82 перетин вул. Сабурова та вул.
Електротехнічної

53 1325,0 609,5 57,5 дорожні знаки

83 вул. Радунська, 26 22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

84 вул. Радунська, 42/10 14 210,0 161,0 11,5 дорожні знаки

85 вул. Цвєтаєвої, 14  16 33 495,0 379,5 34,5 дорожні знаки

86 вул. Червоногвардійська, 22а 22 550,00 253,0 23,0 дорожні знаки

87 вул. ШоломАлейхема (проїзд між ринками) 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки

88 вул. ШоломАлейхема, 5в 200 5000,0 2300,0 230,0 дорожні знаки

89 вул. ШоломАлейхема, 17б 19 475,0 218,5 23,0 дорожні знаки

90 вул. ШоломАлейхема, 21/25 на перетині з
вул. Жукова

28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

91 на розі просп. Ватутіна та вул. Драйзера 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

92 просп. Броварський (ст.м. "Лісова") 18 270,0 207,0 34,5 дорожні знаки

93 просп. Броварський (ст.м. "Чернігівська") 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

94 просп. Лісовий, 6 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

95 просп. Лісовий, 26 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

96 просп. Лісовий, 43а 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

97 просп. Маяковського, 47 94 2350,0 1081,0 103,5 дорожні знаки

98 просп. Московський (парк Дружби Народів)
(сезонний з 01.05 по 01.09)

20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки

Дніпровський рн

1 бульв. Гашека Я., 18, 17 60 1500,0 690,0 69,0 дорожні знаки

2 бульв. Перова, 15 20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки

3 бульв. Перова, 19а 46 690,0 529,0 57,5 дорожні знаки /
паркомат
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4 бульв. Перова, 21 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

5 бульв. Перова, 23 9 135,0 103,5 11,5 дорожні знаки /
паркомат

6 бульв. Перова, 30  32 22 330,0 253,0 23,0 дорожні знаки

7 бульв. Перова, 36 10 150,0 115,0 11,5 дорожні знаки

8 бульв. Перова, 40 7 105,0 80,5 11,5 дорожні знаки

9 вул. Азербайджанська, перетин з вул.
Червоногвардійською

56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

10 вул. АлмаАтинська, 41  б 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

11 вул. АлмаАтинська, 74 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

12 вул. Будівельників, 12 (8  б, 8) 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

13 вул. Вершигори, (навпроти буд. № 35) 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

14 вул. Вершигори, 9, 9  а 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

15 вул. Жмаченка, 7 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

16 вул. Жмаченка, 9 36 900,0 414,0 46,0 дорожні знаки

17 вул. Запорожця, 26 22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

18 вул. Калачівська, 11 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

19 вул. Каунаська, 4/6 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

20 вул. Космічна, 6  8 26 650,0 299,0 34,5 дорожні знаки

21 вул. Луначарського, 10 7 105,0 80,5 11,5 дорожні знаки

22 вул. Малишка, 3 88 1320,0 1012,0 103,5 дорожні знаки /
паркомат

23 вул. Микитенка (біля авторинку) 69 1725,0 793,5 80,5 дорожні знаки

24 вул. Микитенка (вздовж авторинку) 20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

25 вул. Микитенка, 5  1/38 8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

26 вул. Миропільська, 23/16 8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

27 вул. Миропільська, 35  27/16 48 720,0 552,0 57,5 дорожні знаки

28 вул. Миропільська, 35б 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

29 вул. МикільськоСлобідська, 5а 34 510,0 391,0 34,5 дорожні знаки

30 вул. МикільськоСлобідська, 6/2 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

31 вул. Мініна, 4 26 650,0 299,0 34,5 дорожні знаки

32 вул. Окіпної Р., 3 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки

33 вул. Райдужна, 37 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

34 вул. Раскової М., 8  8а, 19  9 45 675,0 517,5 57,5 дорожні знаки

35 вул. Раскової М., 52в 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

36 вул. Серафимовича, 3а  3/1 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

37 вул. Серафимовича, 19а 43 1075,0 494,5 46,0 дорожні знаки

38 вул. Сиваська, 1 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

39 вул. Стальського, 34/2  4 24 360,0 276,0 23,0 дорожні знаки

40 вул. Стальського (авторинок) 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки /
паркомат

41 на розі вул. Флоренції та вул. Туманяна 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

42 Дніпровська набережна, 7 59 1475,0 678,5 69,0 дорожні знаки

43 просп. Броварський (ст. м. "Дарниця") 30 450,0 345,0 34,5 дорожні знаки

44 просп. Броварський (ст.м."Гідропарк")
Північна сторона (сезонний з 01.05 по 01.09)

54 810,0 621,0 57,5 дорожні знаки

45 просп. Визволителів, 9  11 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

46 просп. Возз'єднання, 15 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки

47 просп. Генерала Ватутіна, 18 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

48 просп. Тичини, 6а 22 550,0 253,0 23,0 дорожні знаки

49 острів Венеціанський (ст.м."Гідропарк") 20 300,0 230,0 0,0 дорожні знаки

Оболонський рн

1 вул. Автозаводська, 5 157 3925,0 1805,5 184,0 дорожні знаки

2 вул. просп. Московський, 23 (просп. Червоних
Козаків, 23) Богатирська, навпроти ЗАТ
"Зварка", 

34 850,0 391,0 34,5 дорожні знаки

3 вул. Вербова, 17 (книжковий ринок) 24 360,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомати

4 вул. Вербова, 21  (речовий ринок) 64 960,0 736,0 69,0 дорожні знаки /
паркомати

5 вул. Вовчка М., 21 20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки

6 вул. Вишгородська, 4а 228 5700,0 2622,0 264,5 дорожні знаки

7 вул. Гавро Лайоша, 17 22 550,00 253,0 23,0 дорожні знаки

8 вул. Героїв Дніпра, 32, 43 42 630,0 483,0 46,0 дорожні знаки

9 вул. Героїв Дніпра, 45 25 625,00 287,5 34,5 дорожні знаки

10 вул. Героїв Дніпра, 59 20 500,00 230,0 23,0 дорожні знаки

11 вул. Дубровицька, 8  12 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

12 вул. Івашкевича, 14 38 950,0 437,0 46,0 дорожні знаки

13 вул. Кондратюка, 4в  4г 19 475,0 218,5 23,0 дорожні знаки

14 вул. Малиновського, 8 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

15 вул. Малиновського, 12 29 435,0 333,5 34,5 дорожні знаки

16 вул. Майорова, 7 23 575,0 264,5 23,0 дорожні знаки

17 перетин вул. М. Малиновського  просп.
Оболонського

55 1375,0 632,5 57,5 дорожні знаки

18 вул. Новокостянтинівська, 17 40 600,0 460,0 0,0 дорожні знаки

19 вул. Північна, 3 55 1375,0 632,5 57,5 дорожні знаки

20 вул. Північна, 3 (біля ГБК "Полісся") 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

21 вул. Прирічна, 5а (сезонний з 01.05 по 31.08) 12 180,0 138,0 11,5 дорожні знаки

22 вул. Прирічна, 37 50 1250,00 575,0 57,5 дорожні знаки

23 вул. Сирецька, 5 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

24 вул. Скляренка (біля Куренівського ринку) 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

25 вул. Скляренка, 5 15 375,0 172,5 0,0 дорожні знаки

26 вул. Хвойки, 18/14 22 330,0 253,0 46,0 дорожні знаки

27 вул. ХвойкиАляб'єва 15 225,0 172,5 0,0 дорожні знаки

28 вул. Фрунзе, 160/20 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки

30 просп. Героїв Сталінграда, 2 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки
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Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії 
від 21 жовтня 2013 року № 226 щодо кандидата 

у народні депутати України Левченка Ю. В.
Постанова № 346 від 19 листопада 2013 року

Керуючись статтями 11 
 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча
комісія

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Внести зміни до постанови Центральної
виборчої омісії від 21 жовтня 2013 ро №
226 "Про реєстрацію андидатів народні де-
п тати У раїни в одномандатних виборчих о -
р ах на повторних виборах народних деп -
татів У раїни 15 р дня 2013 ро ", ви лавши
те ст щодо андидата народні деп тати У -
раїни Левчен а Юрія Володимировича, заре-
єстровано о в одномандатном виборчом
о р зі № 223, та ій реда ції:
"Левчен о Юрій Володимирович, народив-

ся 1 жовтня 1984 ро в місті Вінниці, рома-
дянин У раїни, протя ом останніх п'яти ро ів
проживає на території У раїни, освіта вища,
помічни - онс льтант народно о деп тата
У раїни, ерівни аналітичної сл жби, полі-

тична партія Все раїнсь е об'єднання "Сво-
бода", член політичної партії Все раїнсь е
об'єднання "Свобода", проживає в місті Киє-
ві, с димість відс тня, с б'є т вис вання - по-
літична партія Все раїнсь е об'єднання
"Свобода".
2. Копію цієї постанови видати андидат

народні деп тати У раїни Левчен Ю.В.
3. Цю постанов надіслати відповідном

ре іональном др ованом засоб масової
інформації для оприлюднення триденний
стро з дня її прийняття, а та ож оприлюдни-
ти на офіційном веб-сайті Центральної ви-
борчої омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

31 просп. Героїв Сталінграда, 61 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

32 просп. Московський, 6  8 41 615,0 471,5 46,0 дорожні знаки

33 просп. Московський, 10 8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки 

34 просп. Оболонський, 14  16, 139а
(ТРЦ "Дрімтаун")

129 1935,0 1483,5 149,5 дорожні знаки

35 просп. Оболонський, 15 8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

36 просп. Оболонський (навпроти буд.
№ 18) (ТРЦ "Дрімтаун")

8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

37 просп. (ТРЦ "Дрімтаун") (лист №1)
Оболонський (навпроти буд. 20, 15) 

56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

38 просп. (ТРЦ "Дрімтаун") (лист №2)
Оболонський (навпроти буд. 20, 15) 

54 1350,0 621,0 57,5 дорожні знаки

39 просп. Оболонський, 21б 24 600,0 276,0 23,0 дорожні знаки

40 просп. Оболонський (навпроти буд.
№ 2830)

16 184,0 184,0 23,0 дорожні знаки

41 просп. Оболонський, 52 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

42 просп. Оболонський, 52  52а 36 540,0 414,0 46,0 дорожні знаки

Печерський рн

1 бульв. Дружби Народів, 7 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

2 бульв. Дружби Народів, 28 45 1125,0 517,5 57,5 дорожні знаки

3 бульв. Українки Лесі, 2 (з
протилежної сторони)

22 330,0 253,0 23,0 дорожні знаки

4 бульв. Українки Лесі, 2  20/22 11 165,0 126,5 0,0 дорожні знаки

5 бульв. Українки Лесі, 7Б 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

6 бульв. Українки Лесі, 19  17 17 255,0 195,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

7 бульв. Українки Лесі, 24 29 435,0 333,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат

8 бульв. Українки Лесі, 26
(цілодобовий)

21 315,0 241,5 23,0 дорожні знаки /
шлагбаум

9 бульв. Українки Лесі, 27, 34 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки

10 бульв. Українки Лесі, 28 20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

11 вул. Басейна, 5б  1/2а 10 150,0 115,0 11,5 дорожні знаки

12 вул. Басейна, 7 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

13 вул. Басейна, 12 8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

14 вул. Басейна, 23/52  11 23 345,0 264,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

15 вул. Бастіонна, 9  15, 10  16а,
Ботанічний сад (сезонний з 15.04 по
31.07)

51 765,0 586,5 57,5 дорожні знаки

16 вул. Велика Васильківська, 1  3/2 7 105,0 80,5 0,0 дорожні знаки

17 вул. Велика Васильківська, 15/2 6 90,0 69,0 0,0 дорожні знаки

18 вул. Велика Васильківська, 23 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

19 вул. Велика Васильківська, 77 10 150,0 115,0 0,0 дорожні знаки

20 вул. Городецького 51 765,0 586,5 57,5 дорожні знаки /
паркомати

21 вул. Городецького, 10/1 13 195,0 149,5 11,5 дорожні знаки

22 вул. Грушевського, 1  б (парк
"Хрещатий") (сезонний з 01.04  31.07)

30 450,0 345,0 34,5 дорожні знаки

23 вул. Грушевського, 2  4 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки

24 вул. Грушевського, 8/16 15 225,0 172,5 0,0 дорожні знаки

25 вул. Грушевського, 28/2 4 100,0 46,0 0,0 дорожні знаки

Продовження в наст пном номері
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Хрещатик 6 22 листопада 2013 року

"Центральна виборча омісія повідомляє

про від риття поточно о рах н

виборчо о фонд андидата народні

деп тати У раїни, я ий балот ється

в одномандатном виборчом о р зі № 223.

Ре візити поточно о рах н :

Отрим вач: виборчий фонд Орєхової Олени Володимирівни.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

2666431049.

Бан отрим вача: Відділення "Київсь е РУ", ПАТ "Є атерино-

славсь ий Комерційний Бан ", м.Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 305987.

Рах но отрим вача: 2643920110062".

"Центральна виборча омісія повідомляє

про від риття поточно о рах н

виборчо о фонд андидата народні

деп тати У раїни, я ий балот ється

в одномандатном виборчом о р зі № 223.

Ре візити поточно о рах н :

Отрим вач: виборчий фонд В лаха Михайла Ми олайовича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

2924508130.

Бан отрим вача:Відділення "Київсь е РУ", ПАТ "Є атерино-

славсь ий Комерційний Бан ", м. Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 305987.

Рах но отрим вача: 2643720110060".

"Центральна виборча омісія повідомляє

про від риття поточно о рах н

виборчо о фонд андидата народні

деп тати У раїни, я ий балот ється

в одномандатном виборчом о р зі № 223.

Ре візити поточно о рах н :

Отрим вач: виборчий фонд Гримча а Юрія Ми олайовича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

2404400372.

Бан отрим вача: Відділення "Київсь е РУ", ПАТ "Є атерино-

славсь ий Комерційний Бан ", м.Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 305987.

Рах но отрим вача: 2643120110064".

Рах но отрим вача: 2643755".

"Центральна виборча омісія повідомляє

про від риття поточно о рах н

виборчо о фонд андидата народні

деп тати У раїни, я ий балот ється

в одномандатном виборчом о р зі № 223.

Ре візити поточно о рах н :

Отрим вач: виборчий фонд Грабаря Ми оли Федоровича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

2297212711.

Бан отрим вача: відділення "На Щерба ова" ПАТ "БТА Бан ",

м. Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 321723.

Рах но отрим вача: 26434012037634".

"Центральна виборча омісія повідомляє

про від риття поточно о рах н

виборчо о фонд андидата народні

деп тати У раїни, я ий балот ється

в одномандатном виборчом о р зі № 223.

Ре візити поточно о рах н :

Отрим вач: виборчий фонд Шаповала І оря Володимировича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

2187400093.

Бан отрим вача: Де тярівсь е відділення ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК",

м.Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 300670.

Рах но отрим вача: 26433002113221".

Рах но отрим вача: 2643755".
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Відповіді на сканворд 

Ува а! О олошено он рс на надання посл
з тримання б дин ів і спор д та

приб дин ових територій б дин ів ом нальної
власності м. Києва Шевчен івсь ом районі
Відповідно до За он У раїни "Про житлово- ом нальні посл и" та По-

ряд проведення он рс з надання житлово- ом нальних посл , зат-
верджено о Постановою Кабінет Міністрів У раїни від 21.07.05 № 631,
Перелі житлово- ом нальних посл житловом фонді м. Києва, право
на здійснення я их виборюється на он рсних засадах, затверджено о
рішенням Київсь ої місь ої ради від 08.11.07 № 1159/3992 із змінами
(далі — Перелі ), он рсна омісія Ком нально о підприємства "Кер юча
дире ція Шевчен івсь о о район " о олош є он рс на надання посл з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій за наст пними
лотами:

Лот № 1 Посл и визначені п.п. 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 Перелі (по
мі рорайонам), а саме:

Прибирання сходових літо ;
Прибирання підвалів, технічних поверхів та по рівлі;
Прибирання приб дин ової території;
Поливання дворів, л мб і азонів;
Прибирання і вивезення сні , посипання частини приб дин ової тери-

торії, призначеної для проход та проїзд , протиожеледними с мішами;
Технічне обсл ов вання вн трішньоб дин ових систем: арячо о водо-

постачання, холодно о водопостачання, водовідведення,централізовано-
о опалення, зливової аналізації.

Лот № 2 Посл и визначені п. 1.13. Перелі , а саме: технічне обсл -
ов вання та поточний ремонт систем протипожежної автомати и та ди-
мовидалення, а та ож інших вн трішньоб дин ових інженерних систем
разі їх наявності

Ор анізатор он рс — Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція
Шевчен івсь о о район ". Місцезнаходження: 04050, м. Київ, в л. Біло-
р сь а, 1.

Уповноважені особи, я і здійснюють зв'язо з часни ами он рс :

Дар а Оле сій Іванович — оловний інженер КП "Кер юча дире ція
Шевчен івсь о о район ", телефони: 489-11-21, 483-99-06.

Сопч О сана Сер іївна — се ретар дире тора, телефон 483-96-15.

Заяв и на часть он рсі приймаються особисто або надсилаються
поштою.

Кон рсна до ментація подається особисто ор анізатором он рс
йо о часни протя ом трьох робочих днів після надходження заяв и на
часть он рсі.

Кінцевий стро подання он рсних пропозицій — 10.00 24.12.2013.

Роз риття онвертів з он рсними пропозиціями проводиться в день
за інчення стро їх подання — 11.00 24.12.2013 (а това зала)

Кон рсна омісія КП "Кер юча дире ція
Шевчен івсь о о район "

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради о олош є он-
рс на заміщення ва антної посади оловно о спеціа-

ліста відділ реєстрації сл жбової ореспонденції
правління по роботі із ореспонденцією та онролю
(на час відп ст и для до ляд за дитиною основно о
працівни а) (V ате орія).

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються
відповідно до Поряд проведення он рс на заміщення ва антних
посад державних сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет
Міністрів У раїни від 15.02.02 № 169 та з ідно з Типовими професій-
но- валіфі аційними хара теристи ами посад державних сл жбовців.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, пода-
ють до он рсної омісії та і до менти: заяв на часть он рсі,
в я ій зазначається про ознайомлення заявни а із встановленими
за онодавством обмеженнями щодо прийняття на сл жб та проход-
ження сл жби в ор анах місцево о самовряд вання; заповнен осо-
бов арт (форма П-2ДС) з відповідними додат ами; опії до -
ментів про освіт , засвідчені встановленом за онодавством по-
ряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта ромадянина У раї-
ни, засвідчені встановленом за онодавством поряд ; опія тр -
дової ниж и, засвідчена встановленом за онодавством поряд ;
опія облі ової арт и платни а подат ів, засвідчена встановлено-
м за онодавством поряд ; відомості про доходи та зобов'язання
фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім'ї за 2012 рі ;
опія війсь ово о вит а, засвідчена встановленом за онодав-
ством поряд ; дві фото арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п б-
лі ації о олошення про он рс. Інформація щодо он ретних ф н -
ціональних обов'яз ів та мов оплати праці надається додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44,
в л. Хрещати , 36, . 913 (на он рс). Телефон дая довідо 279-30-46.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Матвієн а Ма -
сима Володимировича, останнє місце реєстрації я о о: 01001, м. Київ, Хар ів-
сь е шосе, 21/3, в. 139 в с дове засідання, я е відб деться 18.12.2013 ро о
16.15 за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, аб. 204, для часті с довом роз-
ляді цивільної справи за позовом П блічно о а ціонерно о товариства омер-
ційний бан "Приватбан " до Матвієн а Ма сима Володимировича про стя нен-
ня забор ованості.

При cобі мати паспорт.

З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомле-
ний про день, час та місце роз ляд справи і в разі неяв и йо о до с д справа
може б ти роз лян та за йо о відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове засідання зобов'язаний повідомити с д
про поважність причини неяв и.

С ддя Колесни О.М.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Данилен а Сер ія
Ми олайовича я відповідача в с дове засідання по цивільній справі
№757/21000/13-ц за позовною заявою ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" до
Данилен а C.M. про стя нення забор ованості за редитним до овором, я е
призначено на 28 листопада 2013 ро о 10.00 і відб деться за адресою: м. Київ,
М. Гайцана, б. 4, аб. 413, під олов ванням с дді Со олова О.М.

Остання відома адреса місця проживання (переб вання) відповідача: м. Київ,
Печерсь ий район, б л. Др жби Народів, б. 8, в. 54.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або
неповідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то за вашої
відс тності на підставі наявних в справі до азів.

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з
оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим
про час та місце роз ляд справи.

ОГОЛОШЕННЯ
про он рс на право оренди нер хомо о майна, що належить до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Ре омендований стро оренди всіх об'є тів —
2 ро и 364 дні ( разі стро оренди більше ре о-
мендовано о переможець он рс додат ово пови-
нен подати до менти, я і необхідні для нотаріаль-
но о посвідчення до овор оренди з ідно з перелі-
ом, визначеним за онодавством).

Умови он рс :
- орендна плата відповідно до он рсної пропо-

зиції переможця;
- додат ово до орендної плати нарахов ється

подато на додан вартість розмірах та поряд ,
визначених чинним за онодавством У раїни;

- відш од вання переможцем он рс витрат на
здійснення незалежної оцін и об'є та оренди. Роз-
мір омпенсації витрат на здійснення незалежної
оцін и не може б ти більшим, ніж по азни и звичай-
ної ціни посл на ви онання посл з оцін и майна,
визначені Фондом державно о майна У раїни;

- страх вання орендовано о майна;
- відш од вання витрат підприємства (балансо-

трим вача) на тримання майна, а саме:
- плата за орист вання земельною ділян ою, на

я ій розташований об'є т оренди;
- амортизаційні відрах вання на об'є т оренди;
- е спл атаційні витрати підприємства (балансо-

трим вача);
- відш од вання підприємств (балансо трим -

вач ) вартості ом нальних посл ; витрат на три-
мання приб дин ової території, вартості посл по
ремонт і технічном обсл ов ванню інженерно о

обладнання та вн трішньоб дин ових мереж, ре-
монт б дівлі, т. ч.: по рівлі, фасад , вивоз сміття
або сплата за посл и на підставі до оворів з поста-
чальни ами;

- тримання об'є тів відповідно до санітарно-
е оло ічних та протипожежних норм, дотримання
правил охорони праці;

- підтримання належних мов е спл атації та
технічно о стан об'є та оренди;

- повном обсязі ви он вати сі зобов'язання
зазначені до оворі оренди.

Додат ові мови он рс для об'є тів 1-4:
переможець он рс забезпеч є:
- розроблення прое тної до ментації на розмі-

щення тимчасових о ородж ючих онстр цій відпо-
відно до мов діючо о за онодавства;

- обладнання тимчасових о ородж ючих онс-
тр цій системою автоматично о пожежо асіння та
пожежною си налізацією.

Додат ові мови он рс для об'є та 5:
переможець он рс забезпеч є:
- обладнання тимчасових о ородж ючих онс-

тр цій системою автоматично о пожежо асіння та
пожежною си налізацією.

Для часті он рс претендент подає:
1. Лист-заяв про часть он рсі
2. Відомості про претендента на часть он рсі:
а) для претендентів на часть он рсі, я і є

юридичними особами:
- до менти, що посвідч ють повноваження

представни а юридичної особи;
- посвідчені нотарі сом опії становчих до -

ментів;
- випис з Єдино о державно о реєстр ;
- опію довід и ор ан статисти и про в лючення

юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявни ом);
- річн фінансов звітність (форми № 1, 2, 3)

претендента на часть он рсі;
- довід , я а засвідч є, що проти претендента

не пор шено справ про бан р тство;
- опію ліцензії на здійснення юридичною осо-

бою о ремо о вид діяльності, я що це передбачено
за оном (завірена заявни ом);

б) для претендентів на часть он рсі, я і є фі-
зичними особами:

- опію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заяв-
ни ом);

- опію ідентифі аційно о од (завірена заявни-
ом);

- випис з Єдино о державно о реєстр ;
- де ларацію про доходи або завірен заявни ом

опію звіт с б'є та мало о підприємництва —
фізичної особи — платни а єдино о подат .

3. До мент , що засвідч ють сплат авансової
орендної плати

4. Зобов'язання (пропозиції) щодо ви онання
мов он рс ( рім розмір орендної плати, пропо-
зиція щодо я о о роз лядається в день проведення
он рс ).

5. Інформацію про засоби зв'яз з претенден-
том на часть он рсі та ре візити претендента на

часть он рсі для повернення авансової орендної
плати.

Кон рс б де проведено через 20 алендарних
днів після оп блі вання інформації в азеті "Хре-
щати " за адресою: м.Київ, в л. Хрещати , 10,
аб. 523 о 14.30. Я що останній день стро припа-
дає на вихідний, свят овий або інший неробочий
день, що визначений відповідно до за онодавства
У раїни, он рс б де проведено на перший за ним
робочий день.

На онверті з он рсною пропозицією має б -
ти зазначений об'є т оренди, наймен вання претен-
дента на часть он рсі та напис "Кон рсна про-
позиція" ( онверт має б ти опечатаний печат ою
претендента на часть он рсі). Кон рсна пропо-
зиція повинна містити наймен вання претендента
юридичної особи або прізвище, ім'я та по бать ові —
фізичної особи, інформацію про об'є т оренди, про-
позицію щодо розмір орендної плати за один мі-
сяць (без врах вання ПДВ).

Додат ові пропозиції до до овор оренди пода-
ються в о ремом онверті з написом "Додат ові
пропозиції"

Кінцевий термін подання до ментів для часті
он рсі — за 3 робочі дні до дати проведення он-
рс .

Отримати додат ов інформацію можна за
адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Депар-
тамент ом нальної власності м. Києва, . 524, теле-
фони для довідо : 202-61-77, 202-61-76.

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

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   

№
п/п

Дані про об'є т оренди
Ре візити для сплати

авансової орендної платиХара теристи а та місцезнаходження Мета ви ористання
Стартовий розмір
орендної плати рн

(без ПДВ)

Розмір авансової
орендної плати,

рн

Балансо трим вач — КП "Київсь ий метрополітен"

1. Частина переход станції метро "Деміївсь а" за альною площею 68,86 в.м

Змішана тор івля продовольчими та
непродовольчими товарами

17239,50 34479,00

Одерж вач: КП "Київсь ий метрополітен",
р/р: 26000321548, Бан : ПАТ "Форт на-бан ",

МФО: 300904, ЄДРПОУ: 03328913

2. Частина переход станції метро "Голосіївсь а" за альною площею 37,20 в.м 9807,00 19614,00

3. Частина переход станції метро "Голосіївсь а" за альною площею 19,90 в.м 5247,00 10494,00

4. Частина переход станції метро "Голосіївсь а" за альною площею 15,40 в.м 4060,50 8121,00

5. Приміщення переход станції метро "Деміївсь а" за альною площею 22,90 в.м 5587,50 11175,00

Балансо трим вач — КП "Київпастранс"

6. Нежитлові приміщення за альною площею 88,47 в.м за адресою: в л. Мельни-
ова, 50

Майстерня, що здійснює технічне
обсл ов вання та ремонт автомобілів 3130,79 6261,58 р/р: 260023011601, Бан : ПАТ "КБ "А тив-бан "

м. Києва, МФО: 300852, ЄДРПОУ: 03114230

7. Нежитлові приміщення за альною площею 194,60 в.м за адресою: в л. Празь-
а, 12 літ. А

Їдальня, я а не здійснює продаж
товарів піда цизної р пи 9274,67 18549,34 р/р: 26008003028900, Бан : ПАТ "КБ "Хрещати "

м. Києва, МФО: 300670, ЄДРПОУ: 05446692

8.
Нежитлові приміщення за альною площею 202,20 в. м за адресою: просп.
А адемі а Корольова 7 літ.А (17,20 в. м) та на просп. А адемі а Корольова 7
літ. Б (185,00 в.м),

Офіс (17,20 в.м)
7241,42 14482,84 р/р: 2600600058266, Бан : ПАТ "КБ "Хрещати "

м. Києва, МФО: 300670, ЄДРПОУ: 03328793Виробнича діяльність непродоволь-
чих товарів (185,00 в.м)

Балансо трим вач — Київсь а місь а лінічна лі арня № 10

9. Нежитлові приміщення за альною площею 5,00 в. м за адресою: просп. 40-
річчя Жовтня, 59 Б, .3

Тор овельний об'є т з продаж
непродовольчих товарів (автомат з

продаж бахіл)
1115,62 2231,24 р/р: 35427002001351, Бан : ГУ ДКСУ м. Києві,

МФО: 820019, ЄДРПОУ: 01993931

Балансо трим вач — Київсь а місь а лінічна лі арня №3

10. Нежитлові приміщення за альною площею 7,40 в. м за адресою: в л. П.Запо-
рожця, 26, .3

Тор овельний об'є т з продаж
продовольчих товарів, рім товарів

піда цизної р пи
444,67 889,34 р/р: 35425002001148, Бан : ГУ ДКСУ м. Києва,

МФО:820019, ЄДРПОУ: 05415958

Балансо трим вач — Департамент охорони здоров'я

11. Нежитлові приміщення за альною площею 1,00 в. м за адресою: в л. Проріз-
на, 19 Бан омат 638,25 1276,50 р/р: 35425019001573, Бан : ГУ ДКСУ м. Києві,

МФО: 820019, ЄДРПОУ: 02012906

Балансо трим вач — КП "Київжитлоспеце спл атація"

12. Нежитлові приміщення за альною площею 48,80 в. м за адресою: в л. Гармат-
на, 31 літ.А Страхова омпанія 8626,57 17253,14

р/р: 2600067759,
Бан : АБ "У р азбан " м. Києва,

МФО: 320478,
ЄДРПОУ: 03366500

13. Нежитлові приміщення за альною площею 5,00 в. м за адресою: просп. Бажа-
на, 3 літ. А Офіс 523,75 1047,50

14. Нежитлові приміщення за альною площею 94,35 в. м за адресою: в л. Обо-
лонсь а, 21 літ. А Офіс 13687,61 27375,22

15. Нежитлові приміщення за альною площею 513,90 в. м на просп. Ро оссов-
сь о о, 10 літер А

Розміщення тор овельно о об'є та
з продаж продовольчих товарів,
рім товарів піда цизної р пи або
розміщення с б'є та осподарю-
вання, що здійснює поб тове
обсл ов вання населення

22945,82 45891,64



КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРА

Кон рс проводиться Департаментом е ономі-
и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністра-
цією) відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради
від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження По-
ложення про порядо проведення інвестиційних
он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставра-
ції тощо об'є тів житлово о та нежитлово о призна-
чення, незавершено о б дівництва, інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва" (зі зміна-
ми), розпорядження Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації від 22.10.2007 № 1403 "Про затверджен-
ня с лад постійно діючої он рсної омісії по зал -
ченню інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре-
онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та
нежитлово о призначення, незавершено о б дів-
ництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва" (зі змінами) та розпорядження Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації від 17.01.2012
№ 63 "Про проведення інвестиційних он рсів із
зал чення інвесторів до реалізації прое тів б дів-
ництва та е спл атації пар ін ів з об'є тами тран-
спортної інфрастр т ри та/або обсл ов вання на-
селення, а та ож влашт вання та е спл атації від-
ритих автостояно з об'є тами транспортної інф-
растр т ри та/або обсл ов вання населення
м. Києві" (зі змінами).

1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1. Об'є том інвест вання є б дівництво ба а-

торівнево о пар ін з об'є тами транспортної інф-
растр т ри, приміщеннями тор овельно-офісно о
та соціально-поб тово о призначення на проспе ті
Оболонсь ом , 6 в Оболонсь ом районі.

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

1.3. За альна площа земельних діляно —
0,5088 а

— Площа земельної ділян и №1 — 0,4051 а.
— Площа земельної ділян и №2 — 0,1037 а.
1.4 Орієнтовна вартість б дівництва об'є та

інвест вання — 12 500, 00 тис. рн. (Дванадцять
мільйонів п'ятсот тисяч ривень 00 оп.) без ра-
х вання ПДВ.

1.5 Остаточні техні о-е ономічні по азни и
Об'є та інвест вання, йо о ф н ціональне призна-
чення та площа визначатим ться Інвестором на
підставі розробленої прое тної до ментації.

2. У ладання інвестиційно о до овор з
переможцем он рс та о ремі йо о мови:

2.1. Переможець он рс — Інвестор визна-
чається рішенням постійно діючої он рсної омі-
сії по зал ченню інвесторів та затвердж ється
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації).

2.2. Замовни ом б дівництва та замовни ом
ви онання під отовчих (перед он рсних) робіт по
об'є т інвест вання є ом нальне підприємство
"Київтранспар сервіс" (далі — Замовни ).

2.3. Замовни забезпеч є оформлення пра-
вовстановлюючих до ментів на право орист -
вання земельною ділян ою, необхідною для б дів-
ництва Об'є та інвест вання.

2.4. Прое т вання та б дівництво Об'є та ін-
вест вання відб вається відповідно до ладено о
інвестиційно о до овор між Інвестором, Замов-
ни ом та Ор анізатором он рс (та інших
пов'язаних до оворів/ од).

2.5. Умовами інвестиційно о до овор , в ме-
жах чинно о за онодавства У раїни, може перед-

бачатись повне або част ове деле вання прав та
обов'яз ів Замовни а Інвестор .

2.6. Інженерні мережі, я і належать до ом -
нальної власності територіальної ромади
м. Києва і попадають в зон б дівництва, в с-
тановленом поряд демонт ються і за ошти
Інвестора створюються нові, я і передаються до
ом нальної власності територіальної ромади
м. Києва.

2.7. Після введення Об'є та інвест вання в
е спл атацію, Інвестор в становленом поряд
оформлює на ньо о право власності, рім інже-
нерних мереж, я і після за інчення б дівельних
робіт передаються та зарахов ються до власності
територіальної ромади міста Києва, я це перед-
бачено п. 2.6.

2.8. Земельні питання виріш ються в ста-
новленом чинним за онодавством У раїни по-
ряд .

2.9. Після належно о ви онання Інвестором
всіх мов інвестиційно о до овор та введення
Об'є та інвест вання в е спл атацію Інвестор
встановленом поряд оформлює право влас-
ності або орист вання на земельн ділян , на
я ій реалізовано прое т б дівництва Об'є та ін-
вест вання.

2.10. Вартість посл платно о пар вання
транспортних засобів, що надаються Інвестором
новоствореном Об'є ті інвест вання, не повинна
перевищ вати встановлений для КП "Київтран-
спар сервіс" тариф на посл и пар вання від-
повідній територіальній зоні пар вання.

3. Основні мови он рс :
3.1 Фінанс вання Інвестором сіх витрат

(в т.ч. Замовни а), пов'язаних з прое т ванням,
оформленням прав орист вання земельними ді-
лян ами, пере ладанням інженерних мереж, б -
дівництвом та введенням Об'є та інвест вання в
е спл атацію.

3.2 Надання часни ом он рс он рсно о
забезпечення — арантії бан щодо забезпечен-
ня ви онання ним фінансових зобов'язань перед
місь им бюджетом (пп. 3.3.), що вини ають на
підставі інвестиційно о до овор .

3.3 Сплата ор анізатор он рс оштів на
створення соціальної та інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше
5% від орієнтовної вартості б дівництва Об'є та
інвест вання без рах вання ПДВ, що становить
не менше 625,00 тис. рн. (Шістсот двадцять п'ять
тисяч ривень 00 оп.) разі визнання часни а
переможцем.

Зазначенні ошти інвестором сплач ють-
ся наст пном поряд :

—25% оштів — протя ом 10 (десяти) ален-
дарних днів після отримання Замовни ом правов-
становлюючих до ментів на право орист вання
земельними ділян ами, необхідними для б дів-
ництва Об'є та інвест вання;

—25% оштів не пізніше 6 (шести) місяців піс-
ля отримання Замовни ом правовстановлюючих
до ментів на право орист вання земельними ді-
лян ами, необхідними для б дівництва Об'є та ін-
вест вання;

—50% не пізніше 12 (дванадцяти) місяців піс-
ля отримання Замовни ом правовстановлюючих
до ментів на право орист вання земельними ді-
лян ами, необхідними для б дівництва Об'є та ін-
вест вання.

3.4 Компенсація витрат Замовни під отов-
чих (перед он рсних) робіт, що становить 252,
205 тис. рн. 80 оп. рн. (Двісті п'ятдесят дві тися-
чі двісті п'ять ривень вісімдесят оп.) з ПДВ, ра-
зі визнання часни а переможцем.

3.5 Кошти, сплачені Інвестором в я ості ом-
пенсації Замовни , поверненню не підля ають.

3.6 Компенсація переможцем он рс до-
дат ових витрат Замовни :

на оформлення правовстановлюючих до-
ментів на земельні ділян и, необхідні для реалі-

зації прое т , витрати, пов'язані з їх триманням,
зазначені п. 3.1., та інші витрати, пов'язані з ре-
алізацією інвестиційно о прое т , б д ть відш о-
дов ватись Інвестором до припинення взаємних
зобов'язань між Інвестором та Замовни ом відпо-
відно до представлених ошторисів, але не пізні-
ше 10 (десяти) робочих днів з дати надання Інвес-
тор відповідних до ментів ( ошторисів).

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпен-
сації Замовни , поверненню не підля ають.

3.7 Зазначені в п н тах 3.4 та 3.6 ошти,
сплач ється Інвестором після отримання Замов-
ни ом реалізації прое т (б дівництва) правовста-
новлюючих до ментів на право орист вання зе-
мельними ділян ами, необхідними для б дівниц-
тва Об'є та інвест вання, але не пізніше 10 (деся-
ти) робочих днів з надання Замовни ом Інвестор
відповідних до ментів ( ошторисів).

3.8 Сплата реєстраційно о внес в розмі-
рі 2 550,00 рн. (Дві тисячі п'ятсот п'ятдесят
ривень 00 оп.) на розрах н овий рах но
№ 31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО
820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж вач — ГУ
ДКСУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості
реєстраційно о внес , поверненню не підля а-
ють.

3.9 Переможцем он рс визнається час-
ни , пропозиція я о о відповідає мовам он р-
с , та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови
для територіальної ромади м. Києва та реалізації
інвестиційно о прое т .

3.10 Я що протя ом 30 (тридцяти) алендар-
них днів переможець інвестиційно о он рс від-
мовився від підписання до овор , вис ває неп-
рийнятні мови підписання інвестиційно о до ово-
р , рішення про переможця інвестиційно о он-
рс с асов ється встановленом поряд .
3.11 Термін б дівництва Об'є та інвест вання

повинен б ти не більше нормативно о, що визна-
чається прое тною до ментацією.

3.12 Інвестор (переможець он рс ) зо-
бов'яз ється розробити, по одити та затвердити
в становленом поряд прое тн та ошторисн
до ментацію протя ом 12 (дванадцяти) місяців
після оформлення Замовни ом правовстановлю-
ючих до ментів на земельні ділян и.

3.13 На підставі затвердженої прое тної до -
ментації протя ом 60 (шістдесяти) днів з момент
її затвердження сторони до овор визначають
рафі фінанс вання та реалізації прое т б дів-
ництва Об'є та інвест вання шляхом підписання
додат ової оди до інвестиційно о до овор , я а
б де йо о невід'ємною частиною.

3.14 Після ладання інвестиційно о до овор
Інвестор спільно із Замовни ом разі необхіднос-
ті ладає всі інші оди, необхідні для реалізації
інвестиційно о прое т з ідно чинно о за оно-
давства.

3.15 Переможець он рс (Інвестор) зо-
бов'яз ється що вартально в письмовій формі по-
давати ор анізатор он рс та Замовни ін-
формацію щодо стан реалізації інвестиційно о
прое т в цілом та о ремих йо о етапів за фор-
мою, наданою ор анізатором он рс .

3.16 Ор анізатор он рс має право розірва-
ти інвестиційний до овір в односторонньом по-
ряд випад неви онання або неналежно о ви-
онання Інвестором зобов'язань, передбачених
пп. 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 3.15 мов он рс , або
інших зобов'язань відповідно до мов он рс (в
т.ч. передбачених рафі ом фінанс вання та реа-
лізації прое т ).

3.16.1 У разі неви онання інвестором зо-
бов'язань за інвестиційним до овором питання
розірвання інвестиційно о до овор за пропози-

цією Ор анізатора он рс або Замовни а вино-
сяться на роз ляд Комісії.

3.16.2 Після роз ляд Комісією та прийняття
нею рішення Ор анізатор он рс повідомляє Ін-
вестора про:

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

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

У разі не с нення Інвестором пор шень мов
інвестиційно о до овор протя ом 37 (тридцяти
семи) алендарних днів з дня отримання Інвесто-
ром, на адрес , зазначен в інвестиційном до о-
ворі, повідомлення про розірвання, до овір б де
вважатись розірваним.

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

4. Кон рсна до ментація часни ами
он рс видається за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36, аб. 611, тел. 202-72-66,
202-76-78, 202-72-50 (понеділо — п'ятниця з
10.00 до 16.00) протя ом 14 (чотирнадцяти) а-
лендарних днів з дня о олошення он рс при
наявності до мента, що підтвердж є сплат
часни ом реєстраційно о внес . День оп блі-
вання о олошення про проведення он рс в

ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

5. Кон рсні пропозиції подаються часни-
ами он рс особисто або через повноважених
осіб протя ом 14 (чотирнадцяти) алендарних
днів з дня о олошення он рс за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 611,
тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеді-
ло — п'ятниця з 10.00 до 16.00). День оп блі -
вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ
вважається днем йо о о олошення.

6. За отриманням роз'яснень та додат ової
інформації щодо об'є тів інвест вання звертатись
за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36,
аб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50
(понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

7. У разі зміни дати проведення он рс
часни он рс в обов'яз овом поряд пові-
домляється про нов дат проведення он рс .

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

ÐÅÊËÀÌÀ
Хрещатик 722 листопада 2013 року

№ Наймен вання Одиниці вимір Значення
по азни ів

1 2 3 4

1 Поверховість шт. 3

2 Площа земельних діляно а 0,5088

3 Площа заб дови м2 2 880

4

За альна площа м2 7 114,8

- в т.ч. площа пар ін м2 3 284,8

- в т.ч. площа тор овельних приміщень та приміщень ресторан м2 3 830,0

5 Площа літніх терас м2 2 060,7

6 Орієнтовна вартість б дівництва об'є та інвест вання (з ПДВ) млн. рн. 15

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРА

Кон рс проводиться Департаментом е ономі-
и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ою місь ою державною адмініс-
трацією) відповідно до рішення Київсь ої місь ої
ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затверджен-
ня Положення про порядо проведення інвестицій-
них он рсів для б дівництва, ре онстр ції, рес-
таврації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о
призначення, незавершено о б дівництва, інже-
нерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва"
(зі змінами), розпорядження Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 "Про
затвердження с лад постійно діючої он рсної
омісії по зал ченню інвесторів до фінанс вання
б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо
об'є тів житлово о та нежитлово о призначення,
незавершено о б дівництва, інженерно-транспор-
тної інфрастр т ри міста Києва" (зі змінами) та
розпорядження Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації від 17.01.2012 № 63 "Про проведення ін-
вестиційних он рсів із зал чення інвесторів до
реалізації прое тів б дівництва та е спл атації
пар ін ів з об'є тами транспортної інфрастр т ри
та/або обсл ов вання населення, а та ож влаш-
т вання та е спл атації від ритих автостояно з
об'є тами транспортної інфрастр т ри та/або
обсл ов вання населення м. Києві" (зі змінами).

1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1. Об'є том інвест вання є б дівництво під-

земно о пар ін , ромадсь их б дівель та спор д
із заїздами та остьовою автостоян ою на просп.
А адемі а Гл ш ова, 1 (станція метро "Вистав о-
вий центр") Голосіївсь ом районі.

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

1.3. За альна площа земельних діляно —
1,37 а (б де точнено рішенням Київради про пе-
редач земельних діляно ).

— Площа земельної ділян и №1 — 1,0755 а.
— Площа земельної ділян и №2 — 0,2624 а.
1.4. Орієнтовна вартість б дівництва об'є та

інвест вання — 16666, 67 тис. рн. (Шістнадцять
мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч шістсот
сімдесят ривень 00 оп.) без рах вання ПДВ.

1.5 Остаточні техні о-е ономічні по азни и
Об'є та інвест вання, йо о ф н ціональне призна-
чення та площа визначатим ться Інвестором на
підставі розробленої прое тної до ментації.

2. У ладання інвестиційно о до овор з
переможцем он рс та о ремі йо о мови:

2.1. Переможець он рс — Інвестор визна-
чається рішенням постійно діючої он рсної омі-
сії по зал ченню інвесторів та затвердж ється
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації).

2.2. Замовни ом ви онання під отовчих робіт
та замовни ом б дівництва об'є та інвест вання є
ом нальне підприємство "Київтранспар сервіс"
(далі — Замовни ).

2.3. Замовни забезпеч є оформлення пра-
вовстановлюючих до ментів на право орист -
вання земельною ділян ою, необхідною для б дів-
ництва Об'є та інвест вання.

2.4. Прое т вання та б дівництво Об'є та ін-
вест вання відб вається відповідно до ладено о
інвестиційно о до овор між Інвестором, Замов-
ни ом та Ор анізатором он рс , а та ож інших
пов'язаних до оворів/ од, ладених, разі необ-
хідності,між Інвестором та Замовни ом.

2.5. Умовами інвестиційно о до овор , в ме-
жах чинно о за онодавства У раїни, може перед-
бачатись повне або част ове деле вання прав та
обов'яз ів Замовни а Інвестор .

2.6. Інженерні мережі, я і належать до ом -
нальної власності територіальної ромади м. Киє-
ва і попадають в зон б дівництва, в становлено-
м поряд демонт ються і за ошти Інвестора
створюються нові, я і передаються до ом наль-
ної власності територіальної ромади м. Києва.

2.7. Після введення Об'є та інвест вання в
е спл атацію, Інвестор в становленом поряд
оформлює на ньо о право власності, рім інже-
нерних мереж, я і після за інчення б дівельних
робіт передаються та зарахов ються до власності
територіальної ромади міста Києва, я це перед-
бачено п. 2.6.

2.8. Земельні питання виріш ються в станов-
леном чинним за онодавством У раїни поряд .

2.9. Після належно о ви онання Інвестором
всіх мов інвестиційно о до овор та введення
Об'є та інвест вання в е спл атацію, Інвестор
встановленом поряд оформлює право влас-
ності або орист вання на земельні ділян и, на
я их реалізовано прое т б дівництва Об'є та ін-
вест вання.

2.10. Вартість посл платно о пар вання
транспортних засобів, що надаються Інвестором
новоствореном Об'є ті інвест вання, не повинна
перевищ вати встановлений для КП "Київтранс-
пар сервіс" тариф на посл и пар вання відпо-
відній територіальній зоні пар вання.

3. Основні мови он рс :
3.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат

(в т.ч. Замовни а), пов'язаних з прое т ванням,
оформленням прав орист вання земельними
ділян ами, пере ладанням інженерних мереж, б -
дівництвом та введенням Об'є та інвест вання в
е спл атацію.

3.2. Надання часни ом он рс он рсно о
забезпечення — арантії бан щодо забезпечен-
ня ви онання ним фінансових зобов'язань перед
місь им бюджетом (пп. 3.3.), що вини ають на
підставі інвестиційно о до овор .

3.3. Сплата ор анізатор он рс оштів на
створення соціальної та інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше
5% від орієнтовної вартості б дівництва Об'є та
інвест вання без рах вання ПДВ, що становить
не менше 833,33 тис. рн. (Вісімсот тридцять три
тисячі триста тридцять ривень 00 оп.) разі виз-
нання часни а переможцем.

Зазначенні ошти інвестором сплач ють-
ся наст пном поряд :

—25% оштів — протя ом 10 (десяти) ален-
дарних днів з дня отримання Замовни ом правов-
становлюючих до ментів на право орист вання
земельними ділян ами, необхідними для б дів-
ництва Об'є та інвест вання;

—25% оштів не пізніше 6 (шести) місяців з
дня отримання Замовни ом правовстановлюючих
до ментів на право орист вання земельними ді-
лян ами, необхідними для б дівництва Об'є та ін-
вест вання;

—50% не пізніше 12 (дванадцяти) місяців з
дня отримання Замовни ом правовстановлюючих
до ментів на право орист вання земельними ді-
лян ами, необхідними для б дівництва Об'є та ін-
вест вання.

3.4. Компенсація витрат Замовни , що ста-
новить 291,763 тис. рн. 63 оп. (Двісті дев'янос-
то одна тисяча сімсот шістдесят три ривні 63
оп.) з ПДВ, разі визнання часни а перемож-
цем.

3.5. Кошти, сплачені Інвестором в я ості ом-
пенсації Замовни , поверненню не підля ають.

3.6. Компенсація переможцем он рс до-
дат ових витрат Замовни :

на оформлення правовстановлюючих до-
ментів на земельні ділян и, необхідні для реалі-

зації прое т , витрати, пов'язані з їх триман-
ням,зазначені п. 3.1., та інші витрати, пов'язані з
реалізацією інвестиційно о прое т , б д ть від-
ш одов ватись Інвестором до припинення взаєм-
них зобов'язань між Інвестором та Замовни ом
відповідно до представлених ошторисів, але не
пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати надання
Інвестор відповідних до ментів ( ошторисів).

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпен-
сації Замовни , поверненню не підля ають.

3.7. Зазначені в п н тах 3.4 та 3.6 ошти,
сплач ються Інвестором після отримання Замов-
ни ом правовстановлюючих до ментів на право
орист вання земельними ділян ами, необхідни-
ми для б дівництва Об'є та інвест вання, але не
пізніше 10 (десяти) робочих днів з надання За-
мовни ом Інвестор відповідних до ментів ( ош-
торисів).

3.8. Сплата реєстраційно о внес в розмірі
2 550,00 рн. (дві тисячі п'ятсот п'ятдесят ри-
вень 00 оп.) на розрах н овий рах но
№ 31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО
820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж вач — ГУ
ДКСУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ос-
ті реєстраційно о внес , поверненню не підля-
ають.

3.9. Переможцем он рс визнається час-
ни , пропозиція я о о відповідає мовам он р-
с , та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови
для територіальної ромади м. Києва та реалізації
інвестиційно о прое т .

3.10. Я що протя ом 30 (тридцяти) ален-
дарних днів переможець інвестиційно о он рс
відмовився від підписання до овор , вис ває неп-
рийнятні мови підписання інвестиційно о до ово-
р , рішення про переможця інвестиційно о он-
рс с асов ється встановленом поряд .
3.11.Термін б дівництва Об'є та інвест вання

повинен б ти не більше нормативно о, що визна-
чається прое тною до ментацією.

3.12. Інвестор (переможець он рс ) зо-
бов'яз ється розробити, по одити та затвердити
в становленом поряд прое тн та ошторисн
до ментацію протя ом 12 (дванадцяти) місяців
після оформлення Замовни ом правовстановлю-
ючих до ментів на земельні ділян и.

3.13. На підставі затвердженої прое тної до-
ментації протя ом 60 (шістдесяти) днів з момен-

т її затвердження сторони до овор визначають
рафі фінанс вання та реалізації прое т б дів-
ництва Об'є та інвест вання шляхом підписання
додат ової оди до інвестиційно о до овор , я а
б де йо о невід'ємною частиною.

3.14. Після ладання інвестиційно о до о-
вор Інвестор спільно із Замовни ом ладає всі
інші оди, необхідні для реалізації інвестиційно о
прое т з ідно чинно о за онодавства.

3.15. Переможець он рс (Інвестор) зо-
бов'яз ється що вартально в письмовій формі по-
давати ор анізатор он рс та Замовни ін-
формацію щодо стан реалізації інвестиційно о
прое т в цілом та о ремих йо о етапів за фор-
мою, наданою ор анізатором он рс .

3.16. Ор анізатор он рс має право ро-
зірвати інвестиційний до овір в односторон-
ньом поряд випад неви онання або не-
належно о ви онання Інвестором зобов'язань,
передбачених пп. 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 3.15
мов он рс , або інших фінансових зо-
бов'язань відповідно до мов он рс (в т.ч.
передбачених рафі ом фінанс вання та реалі-
зації прое т ).

3.16.1 У разі неви онання інвестором зо-
бов'язань за інвестиційним до овором питання
розірвання інвестиційно о до овор за пропозиці-

єю Ор анізатора он рс або Замовни а вино-
сяться на роз ляд Комісії.

3.16.2 Після роз ляд Комісією та прийняття
нею рішення Ор анізатор он рс повідомляє Ін-
вестора про:

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

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

У разі не с нення Інвестором пор шень мов
інвестиційно о до овор протя ом 37 (тридцяти
семи) алендарних днів з дня отримання Інвесто-
ром, на адрес , зазначен в інвестиційном до о-
ворі, повідомлення про розірвання, до овір б де
вважатись розірваним.

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

4. Кон рсна до ментація часни ами он-
рс видається за адресою: 01044, м. Київ, в л.

Хрещати , 36, аб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78,
202-72-50 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00)
протя ом 14 (чотирнадцяти) алендарних днів з
дня о олошення он рс при наявності до мен-
та, що підтвердж є сплат часни ом реєстрацій-
но о внес . День оп блі вання о олошення про
проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о
о олошення.

5. Кон рсні пропозиції подаються часни а-
ми он рс особисто або через повноважених
осіб протя ом 14 (чотирнадцяти) алендарних
днів з дня о олошення он рс за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 611, тел.
202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеділо —
п'ятниця з 10.00 до 16.00).День оп блі вання
о олошення про проведення он рс в ЗМІ вва-
жається днем йо о о олошення.

6. За отриманням роз'яснень та додат ової ін-
формації щодо об'є тів інвест вання звертатись
за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36,
аб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50
(понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

7. У разі зміни дати проведення он рс
часни он рс в обов'яз овом поряд пові-
домляється про нов дат проведення он рс .

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРА

Кон рс проводиться Департаментом е ономі и
та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацією)
відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від
24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Поло-
ження про порядо проведення інвестиційних он-
рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації то-

що об'є тів житлово о та нежитлово о призначення,
незавершено о б дівництва, інженерно-транспор-
тної інфрастр т ри міста Києва"(зі змінами), розпо-
рядження Київсь ої місь ої державної адміністрації
від 22.10.2007 № 1403 "Про затвердження с лад
постійно діючої он рсної омісії по зал ченню ін-
весторів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції,
реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о
призначення, незавершено о б дівництва, інженер-
но-транспортної інфрастр т ри міста Києва" (зі змі-
нами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 17.01.2012 № 63 "Про проведення
інвестиційних он рсів із зал чення інвесторів до
реалізації прое тів б дівництва та е спл атації пар-
ін ів з об'є тами транспортної інфрастр т ри
та/або обсл ов вання населення, а та ож влашт -
вання та е спл атації від ритих автостояно з об'є -
тами транспортної інфрастр т ри та/або обсл ов -
вання населення м. Києві" (зі змінами).

1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1. Об'є том інвест вання є б дівництво ба-

аторівнево о пар ін з об'є тами транспортної
інфрастр т ри, приміщеннями тор овельно-
офісно о та соціально-поб тово о призначення на
проспе ті Оболонсь ом (навпроти б дин № 20)
в Оболонсь ом районі.

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

1.3. Площа земельної ділян и — 0,36 а
1.4. Орієнтовна вартість б дівництва об'є та

інвест вання — 10833, 33 тис. рн. (Десять мільйо-
нів вісімсот тридцять три тисячі триста тридцять
ривень 00 оп.) без рах вання ПДВ.

1.5 Остаточні техні о-е ономічні по азни и
Об'є та інвест вання, йо о ф н ціональне призна-
чення та площа визначатим ться Інвестором на
підставі розробленої прое тної до ментації.

2. У ладання інвестиційно о до овор з
переможцем он рс та о ремі йо о мови:

2.1. Переможець он рс — Інвестор визна-
чається рішенням постійно діючої он рсної омі-
сії по зал ченню інвесторів та затвердж ється
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації).

2.2. Замовни ом ви онання під отовчих робіт
та замовни ом б дівництва об'є та інвест вання є
ом нальне підприємство "Київтранспар сервіс"
(далі — Замовни ).

2.3. Замовни забезпеч є оформлення пра-
вовстановлюючих до ментів на право орист -
вання земельною ділян ою, необхідною для б дів-
ництва Об'є та інвест вання.

2.4. Прое т вання та б дівництво Об'є та ін-
вест вання відб вається відповідно до ладено о
інвестиційно о до овор між Інвестором, Замов-
ни ом та Ор анізатором он рс , а та ож інших
пов'язаних до оворів/ од, ладених, разі необ-
хідності,між Інвестором та Замовни ом.

2.5. Умовами інвестиційно о до овор , в ме-
жах чинно о за онодавства У раїни, може перед-
бачатись повне або част ове деле вання прав та
обов'яз ів Замовни а Інвестор .

2.6. Інженерні мережі, я і належать до ом -
нальної власності територіальної ромади м. Киє-
ва і попадають в зон б дівництва, в становлено-
м поряд демонт ються і за ошти Інвестора
створюються нові, я і передаються до ом наль-
ної власності територіальної ромади м. Києва.

2.7. Після введення Об'є та інвест вання в
е спл атацію, Інвестор в становленом поряд
оформлює на ньо о право власності, рім інже-
нерних мереж, я і після за інчення б дівельних
робіт передаються та зарахов ються до власності
територіальної ромади міста Києва, я це перед-
бачено п. 2.6.

2.8. Земельні питання виріш ються в станов-
леном чинним за онодавством У раїни поряд .

2.9. Після належно о ви онання Інвестором
всіх мов інвестиційно о до овор та введення
Об'є та інвест вання в е спл атацію, Інвестор
встановленом поряд оформлює право влас-
ності або орист вання на земельн ділян , на
я ій реалізовано прое т б дівництва Об'є та ін-
вест вання.

2.10. Вартість посл платно о пар вання
транспортних засобів, що надаються Інвестором
новоствореном Об'є ті інвест вання, не повинна
перевищ вати встановлений для КП "Київтран-
спар сервіс" тариф на посл и пар вання від-
повідній територіальній зоні пар вання.

3. Основні мови он рс :
3.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат(в

т.ч. Замовни а), пов'язаних з прое т ванням,
оформленням прав орист вання земельними ді-
лян ами, пере ладанням інженерних мереж, б -
дівництвом та введенням Об'є та інвест вання в
е спл атацію.

3.2. Надання часни ом он рс он рсно о
забезпечення — арантії бан щодо забезпечен-
ня ви онання ним фінансових зобов'язань перед
місь им бюджетом (пп. 3.3.), що вини ають на
підставі інвестиційно о до овор .

3.3. Сплата ор анізатор он рс оштів на
створення соціальної та інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше
5% від орієнтовної вартості б дівництва Об'є та
інвест вання без рах вання ПДВ, що становить
не менше 541,66 тис. рн. (П'ятсот соро одна ти-
сяча шістсот шістдесят ривень 00 оп.) разі
визнання часни а переможцем.

Зазначенні ошти інвестором сплач ють-
ся наст пном поряд :

—25% оштів — протя ом 10 (десяти) ален-
дарних днів після отримання Замовни ом реаліза-

ції прое т (б дівництва) правовстановлюючих до-
ментів на право орист вання земельними ді-

лян ами, необхідними для б дівництва Об'є та ін-
вест вання;

—25% оштів не пізніше 6 (шести) місяців
після отримання Замовни ом реалізації прое т
(б дівництва) правовстановлюючих до ментів
на право орист вання земельними ділян ами,
необхідними для б дівництва Об'є та інвест -
вання;

—50% не пізніше 12 (дванадцяти) місяців
після отримання Замовни ом реалізації прое т
(б дівництва) правовстановлюючих до ментів
на право орист вання земельними ділян ами,
необхідними для б дівництва Об'є та інвест -
вання.

3.4. Компенсація витрат Замовни під отов-
чих (перед он рсних) робіт, що становить
152,862 тис. рн. 98 оп. (Сто п'ятдесят дві тисячі
вісімсот шістдесят дві ривні 98 оп.) з ПДВ, ра-
зі визнання часни а переможцем.

3.5. Кошти, сплачені Інвестором в я ості ом-
пенсації Замовни , поверненню не підля ають.

3.6. Компенсація переможцем он рс до-
дат ових витрат Замовни :

на оформлення правовстановлюючих
до ментів на земельні ділян и, необхідні для
реалізації прое т , витрати, пов'язані з їх три-
манням, зазначені п. 3.1., та інші витрати,
пов'язані з реалізацією інвестиційно о прое т ,
б д ть відш одов ватись Інвестором до припи-
нення взаємних зобов'язань між Інвестором та
Замовни ом відповідно до представлених ош-
торисів, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів
з дати надання Інвестор відповідних до ментів
( ошторисів).

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпен-
сації Замовни , поверненню не підля ають.

3.7. Зазначені в п н тах 3.4 та 3.6 ошти,
сплач ються Інвестором після отримання Замов-
ни ом реалізації прое т (б дівництва) правовста-
новлюючих до ментів на право орист вання зе-
мельними ділян ами, необхідними для б дівниц-
тва Об'є та інвест вання, але не пізніше 10 (деся-
ти) робочих днів з надання Замовни ом Інвестор
відповідних до ментів ( ошторисів).

3.8. Сплата реєстраційно о внес в розмірі
2 550,00 рн. (Дві тисячі п'ятсот п'ятдесят ри-
вень 00 оп.) на розрах н овий рах но
№ 31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві,
МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж -
вач — ГУ ДКСУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ос-
ті реєстраційно о внес , поверненню не підля-
ають.

3.9. Переможцем он рс визнається час-
ни , пропозиція я о о відповідає мовам он р-
с , та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови
для територіальної ромади м. Києва та реалізації
інвестиційно о прое т .

3.10. Я що протя ом 30 (тридцяти) ален-
дарних днів переможець інвестиційно о он рс
відмовився від підписання до овор , вис ває неп-
рийнятні мови підписання інвестиційно о до ово-
р , рішення про переможця інвестиційно о он-
рс с асов ється встановленом поряд .
3.11. Термін б дівництва Об'є та інвест ван-

ня повинен б ти не більше нормативно о, що виз-
начається прое тною до ментацією.

3.12. Інвестор (переможець он рс ) зо-
бов'яз ється розробити, по одити та затвердити
в становленом поряд прое тн та ошторисн
до ментацію протя ом 12 (дванадцяти) місяців
після оформлення Замовни ом правовстановлю-
ючих до ментів на земельні ділян и.

3.13. На підставі затвердженої прое тної до-
ментації протя ом 60 (шістдесяти) днів з момен-

т її затвердження сторони до овор визначають
рафі фінанс вання та реалізації прое т б дів-
ництва Об'є та інвест вання шляхом підписання
додат ової оди до інвестиційно о до овор , я а
б де йо о невід'ємною частиною.

3.14. Після ладання інвестиційно о до о-
вор Інвестор спільно із Замовни ом разі необ-
хідності ладає всі інші оди, необхідні для реа-
лізації інвестиційно о прое т з ідно чинно о за-
онодавства.

3.15. Переможець он рс (Інвестор) зо-
бов'яз ється що вартально в письмовій формі по-
давати ор анізатор он рс та Замовни ін-
формацію щодо стан реалізації інвестиційно о
прое т в цілом та о ремих йо о етапів за фор-
мою, наданою ор анізатором он рс .

3.16. Ор анізатор он рс має право розір-
вати інвестиційний до овір в односторонньом
поряд випад неви онання або неналежно о
ви онання Інвестором зобов'язань, передбачених
пп. 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3,12, 3,15 мов он рс , або
інших фінансових зобов'язань відповідно до мов
он рс (в т.ч. передбачених рафі ом фінанс -
вання та реалізації прое т ).

3.16.1 У разі неви онання інвестором зо-
бов'язань за інвестиційним до овором питання
розірвання інвестиційно о до овор за пропозиці-

єю Ор анізатора он рс або Замовни а вино-
сяться на роз ляд Комісії.

3.16.2 Після роз ляд Комісією та прийняття
нею рішення Ор анізатор он рс повідомляє Ін-
вестора про:

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

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

У разі не с нення Інвестором пор шень мов
інвестиційно о до овор протя ом 37 (тридцяти
семи) алендарних днів з дня отримання Інвесто-
ром, на адрес , зазначен в інвестиційном до о-
ворі, повідомлення про розірвання, до овір б де
вважатись розірваним.

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

4. Кон рсна до ментація часни ами он-
рс видається за адресою: 01044, м. Київ,

в л. Хрещати , 36, аб. 611, тел. 202-72-66,
202-76-78, 202-72-50 (понеділо — п'ятниця з
10.00 до 16.00) протя ом 14 (чотирнадцяти) а-
лендарних днів з дня о олошення он рс при
наявності до мента, що підтвердж є сплат
часни ом реєстраційно о внес . День оп блі-
вання о олошення про проведення он рс в

ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

5. Кон рсні пропозиції подаються часни а-
ми он рс особисто або через повноважених
осіб протя ом 14 (чотирнадцяти) алендарних
днів з дня о олошення он рс за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати ,36, аб. 611,
тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеділо
— п'ятниця з 10.00 до 16.00).День оп блі вання
о олошення про проведення он рс в ЗМІ вва-
жається днем йо о о олошення.

6. За отриманням роз'яснень та додат ової ін-
формації щодо об'є тів інвест вання звертатись
за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36,
аб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50
(понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

7. У разі зміни дати проведення он рс
часни он рс в обов'яз овом поряд пові-
домляється про нов дат проведення он рс .

№ Наймен вання Одиниці вимір Значення
по азни ів

1 2 3 4

1 Поверховість шт. 2

2 Площа земельних діляно а 1,37

3 Площа заб дови м2 2 910

4

За альна площа м2 10 600

- в т.ч. площа пар ін м2 5 550

- в т.ч. площа тор овельних приміщень та приміщень ресторан м2 5 050

5 Орієнтовна вартість б дівництва об'є та інвест вання (з ПДВ) млн. рн. 20

№ Наймен вання Одиниці вимір Значення
по азни ів

1 2 3 4

1 Поверховість шт. 3

2 Площа земельної ділян и а 0,36

3 Площа заб дови м2 3 010

4

За альна площа м2 6 500,7

- в т.ч. площа пар ін м2 3 603,9

- в т.ч. площа тор овельних приміщень та приміщень ресторан м2 2 896,8

5 Площа літніх терас м2 2 611,2

6 Орієнтовна вартість б дівництва об'є та інвест вання (з ПДВ) млн. рн. 13
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Температура +10°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 97 %

Температура +12°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура +9°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 89 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 22 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó
ранок день вечір
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1722 — íàðîäèâñÿ Ãðèãîð³é
Ñêîâîðîäà, óêðà¿íñüêèé ô³ëîñîô,
ïèñüìåííèê, ìóçèêàíò, ïåäàãîã.

1764 — óêàçîì Êàòåðèíè II ñêà-
ñîâàíî ãåòüìàíñòâî â Óêðà¿í³.

1906 — íà ì³æíàðîäí³é êîíôå-
ðåíö³¿ â Áåðë³í³ ï³äïèñàíî óãîäó
ïðî âèêîðèñòàííÿ ñèãíàëó SOS
ÿê çàêëèêó ïðî äîïîìîãó.

1918 — ïîëÿêè çàõîïèëè Ëüâ³â,
âëàäà Çàõ³äíî-Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿
Ðåñïóáë³êè ïåðå¿õàëà äî Òåðíîïîëÿ.

1960 — ïîÿâà ãóðòó ìîëîäèõ
óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â-ø³ñòäå-
ñÿòíèê³â (Âàñèëü Ñèìîíåíêî, Ë³íà
Êîñòåíêî, ²âàí Äðà÷, Ìèêîëà Â³í-
ãðàíîâñüêèé, ªâãåí Ãóöàëî, ²âàí
Äçþáà, Âàëåð³é Øåâ÷óê òà ³í.).

1991 — êîíãðåñ ÑØÀ óõâàëèâ
ðåçîëþö³þ, â ÿê³é ðåêîìåíäóâàâ
ïðåçèäåíòîâ³ ÑØÀ âèçíàòè íå-
çàëåæí³ñòü Óêðà¿íè ³ âæèòè çà-
õîä³â äî âñòàíîâëåííÿ äèïëîìà-
òè÷íèõ ñòîñóíê³â, ÿêùî ðåôå-
ðåíäóì 1 ãðóäíÿ ï³äòâåðäèòü
ïðîãîëîøåíó óêðà¿íñüêèì ïàð-
ëàìåíòîì íåçàëåæí³ñòü.

2004 — ïî÷àòîê Ïîìàðàí÷åâî¿
ðåâîëþö³¿.

2008 — â Óêðà¿í³ çà ó÷àñòþ
Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà
ïðîéøëè ìàñøòàáí³ çàõîäè ³ç
âøàíóâàííÿ ïàì'ÿò³ æåðòâ Ãîëî-
äîìîðó 1932—1933 ðîê³â. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 6-é ñòîð.

Умешканки Великобри�
танії — 33�річної Івонн
Саймон — виявили

алергію на гроші, пише The
Daily Star. Жінка не може
тримати в руках ні монети,
ні банкноти — від контакту
з готівкою на її шкірі висту�
пає висип.

За словами Саймон, вона страждає

цим незвичайним видом алергії вже

тривалий час. Проте тест на алерген

вона пройшла нещодавно. Лікар,

який обстежив жінку, встановив, що у

неї алергія на метал, з якого карбують

монети, а також на фарбники, котрі

використовуються для друку банкнот.

Крім того, за наслідками аналізів було

встановлено, що алергія Саймон на

гроші не піддається лікуванню.

"Більш того, лікар сказав мені,

що у мене ще і алергія на латекс,

отож я навіть не можу носити гумо(

ві рукавички, аби захищати руки

від зіткнень з монетами і банкнота(

ми",— розповіла Саймон. Жінка за(

значила, що взагалі не носить з со(

бою готівки і розплачується за по(

купки за допомогою пластикової

картки.

Представниця британського доб(

родійного товариства, що надає під(

тримку алергікам, порадила Саймон

надягати бавовняні рукавички, щоб

мати можливість носити з собою хоч

трохи готівки

У британки виявили алергію 
на гроші
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ОВНИ, світо ляд наповнюється ідейними барвами, йде зміна по лядів, пере о-
нань, стереотипи р йн ються, все що вичерпало свій моральний рес рс, відми-
рає, звільняючи місце сьом про ресивном . Більше подорож йте, змінюйте
нав олишню обстанов , саме вдалині від домів и ваш розвито йтиме інтенсив-
ніше. Любіть свою професію та с млінно тя ніть сл жбово о воза, то запор а ви-
со их заробіт ів.
ТЕЛЬЦІ, я дося ти армонії між бажаннями і вимо ами реальності? Питання

стане р ба, зм сивши баланс вати між "хоч " та "треба", перевтілитися в затято-
о е ономіста та дбайливо о осподаря, аби дати поштовх сімейном бізнес , за-
робити рошей та прод тивно їх інвест вати.
БЛИЗНЯТА, ви носій добра, я о о п блі а всюди з стрічає з радістю, олов-

не — в лопотах за ч жими проблемами не занедбати особисте б ття. Подр жні
стос н и набирають динамічних обертів, і т т ожна мить на ва золота: витра-
віть з д ші давні образи, м дро, з любов'ю с лейте розбиті лечи и, дайте обран-
цю відч ти себе сильною і самодостатньою особистістю.
РАКИ, тр довий марафон розпалі, я діловий партнер та фахівець ви — сама

дос оналість, майстер на всі р и, р хаєтеся в но з про ресом, здатні дати ро
неробам та нехлюям, взявши шт рмом олімп ділових дося нень я іль істю, та і
я істю. Втім, і плата має б ти е вівалентною, тор йтеся з працедавцями й не
"продавайтеся" за мізерні ошти.
ЛЕВИ, я що серцю хочеться свята, не стрим йте той пре расний порив, пірніть
вир романтичних розва і айф йте! Вас охають! Це золота пора енер етично-
о, творчо о, се с ально о роз віт , що допоможе подр жнім парам зцемент ва-
ти взаємини, створити затишне сімейне ніздо і продемонстр вати най ращі
я ості т рботливо о сім'янина та дбайливо о осподаря.
ДІВИ, сім'я — це олис а д ховності та життєдайний енератор, т т ви розви-

ваєтеся, черпаєте з джерел небесної м дрості, отрим єте стим л до тр дових дій.
Втім, і ам рні подви и входять в реперт ар б ття, натис айте на любовні педалі,
енер опотенціал фонтан є, і я що спрям єте йо о в романтичн сфер , то за о-
хаєтеся і поч ватиметеся щасливчи ами.
ТЕРЕЗИ здатні до адаптації в б дь-я их обставинах: вірт озно зм сити танцю-

вати п блі під свою д д , за іт вати за висо ідею — маста на всі сто. Жит-
тєва м дрість, пра тицизм плюс висо а ер диція, ділова обізнаність здатні твори-
ти ч деса там, де процвітає нехлюйство та без рамотність.
СКОРПІОНІВ де не посій — там і вродяться, тр довий ент зіазм заш алює, та-

ланти роз вітають. Світ вимальов ється не в чорних, а в рожевих барвах, адже ви
схильні (я а рід ість!) ідеаліз вати людей, і це ч дово! А тивіз йте д ховні сторо-
ни єства і одночасно тримайте р на матеріальном п льсі, збаланс вавши при-
б т и та витрати, аби надходження до аманця (що обіцяють б ти висо ими!) не
перевищ вали витрати.
СТРІЛЬЦІ, відч ття істинної вн трішньої свободи є основним р шієм, і цей

"дви н" ф н ціон є блис че! Проте нині хоч розірвись: то слід воювати на пере-
довій, то "партизанити" на таємном фронті, втім, до дволи ості, подвійних стан-
дартів вам не зви ати — долаєте армічн см . Чар йте п блі талантами, яс-
равість персони нічим не затьмарити!
КОЗЕРОГИ променіють се с альними чарами, що є золотим озирем для об-

лашт вання сердечних справ, ріплення шлюбних та др жніх з. Шанси (одина-
ам) знайти пар досить висо і (до липня). Паралельно вдалині від п блічної ме-
т шні опанов йте діале ти пізнання вищої істини. Відвід йте храми, бо осл жін-
ня, вивчайте філософсь літерат р , читайте Біблію, дол чайтеся до святих
с арбниць.
ВОДОЛІЇ, п блічний рейтин на висоті, в оле тиві ви — лідер, здатний спря-

мов вати р пов енер ію в потрібне р сло. Др жба і охання зіллються воєдино,
піднявшись до вершин ідилії в партнерстві. Тіль и менше хваліться, нехай таєм-
ничий по ров обері ає ваше інтимне щастя від заздрісних людсь их очей. Вас о-
хатим ть сім серцем щиро і бла ородно!
РИБИ, тр довий марафон розпалі, натис айте на професійні педалі й завзя-

то р хайтесь до ар'єрно о олімп : т т щастить, сили фонтан ють, тож омріяна
посада ціл ом реальна. Головне, аби нинішня діяльність відповідала фаховом по-
ли анню, сприяла творчій самореалізації
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