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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про затвердження плану роботи VII та VIII сесій Київської
міської ради VI скликання на 2011 рік

Рішення Київської міської ради № 52/5439 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", статті 18 Регламенту Київради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.08 № 8/8,
розпорядження Київського міського голови від 22.11.10 № 833 "Про організаційні заходи щодо підготов�
ки плану роботи Київської міської ради VI скликання на 2011 рік", враховуючи подання постійних комісій
Київради та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

1. Затвердити план роботи VII та VIII сесій Київської місь�
кої ради VI скликання на 2011 рік згідно з додатком.

2. Секретаріату Київради та постійним комісіям Київської
міської ради організувати виконання плану роботи відповід�
но до пункту 1 цього рішення.

3. Президії Київради та секретаріату Київради забезпе�
чити підготовку проектів порядків денних пленарних засідань

VII та VIII сесій Київської міської ради VI скликання згідно з
затвердженим планом роботи.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на за�
ступника міського голови — секретаря Київради Довгого О. С.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про закриття V сесії Київради VI скликання
Рішення Київської міської ради № 1374/4812 від 15 липня 2010 року

Беручи до уваги те, що питання V сесії Київради VI скликання вичерпані, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

V сесію Київради VI скликання оголосити закритою.
Київсь ий місь ий олова

Л. Черновець ий

1. Оголосити природні об'єкти пам'ятками природи міс�
цевого значення згідно з додатком.

2. Державному управлінню охорони навколишнього при�
родного середовища в м. Києві забезпечити охорону зазна�
чених у додатку об'єктів їх власниками та користувачами з
оформленням охоронних зобов'язань щодо забезпечення
режиму охорони та збереження цих об'єктів.

Взяти до відома, що відповідно до статті 27 Закону
України "Про природно�заповідний фонд України" оголо�

шення зазначених об'єктів природно�заповідного фонду
пам'ятками природи місцевого значення проводиться без
вилучення земельних ділянок у їх власників або користу�
вачів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження міської 
цільової програми "Діти столиці" 

на 2011—2013 роки

Рішення Київської міської ради № 20/5407 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", Закону України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини" на період до 2016 року", рішення Київської міської ради від 29.10.09 № 520/2589
"Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм в м. Києві", з метою за�
безпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організації результативної
роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, ство�
рення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму "Діти столиці" на
2011�2013 роки (далі — Програма) згідно з додатком 1.

2. Службі у справах дітей виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) пе�
редбачати видатки на реалізацію Програми при формуван�
ні бюджетних запитів на 2011 та наступні роки.

3. Встановити, що Служба у справах дітей виконавчому
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) є відповідальним виконавцем Програми.

4. Фінансування заходів, передбачених на реалізацію цієї
Програми, здійснювати згідно з рішеннями Київської місь�
кої ради.

5. У 2011 році фінансування заходів, передбачених на ре�
алізацію цієї Програми, здійснювати згідно з рішенням Ки�
ївської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2011 рік"
та додатком 2 до цього рішення.

6. Службі у справах дітей виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) раз на
півроку подавати постійним комісіям Київради з питань бю�
джету та соціально�економічного розвитку, з питань охоро�
ни здоров'я та соціального захисту і виконавчому органу Ки�
ївської міської ради (Київській міській державній адміністра�
ції) узагальнену інформацію про стан виконання програми за
І півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

7. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради "Хрещатик".

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійні комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціаль�
ного захисту, з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

6. Головному управлінню енергетики, енергоефективно�
сті та енергозбереження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) перед�
бачити такі заходи:

6.1. У межах регіональної Програми модернізації кому�
нальної теплоенергетики та системи теплопостачання 
м. Києва на 2011—2015 роки:

— реконструкцію котелень з заміною котлів НІІСТУ�5;
— реконструкцію теплових мереж загальною протяжніс�

тю не менше 500 км з зазначенням поадресного переліку.

6.2. У межах регіональної Програми реформування і розвит�
ку житлово�комунального господарства на 2010—2014 роки:

— оснащення в повному обсязі інженерних вводів жит�
лових будинків приладами обліку теплової енергії.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань житлово�комунального гос�
подарства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження Схеми теплопостачання м. Києва 
на період до 2015 року

Рішення Київської міської ради № 571/5383 від 30 грудня 2010 року

Відповідно до статей 10, 13 Закону України “Про планування та забудову територій", пункту 25 части�
ни першої статті 26 і статті 68 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України
“Про теплопостачання", “Про архітектурну діяльність", а також з метою розвитку теплових мереж та ство�
рення умов підвищення надійності теплопостачання міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Схему теплопостачання м. Києва на пері�
од до 2015 року відповідно до затвердженої концепції Гене�
рального плану розвитку м. Києва та його приміської зони
до 2025 року та техніко�економічних показників, що додають�
ся, як основу для визначення основних напрямків щодо по�
дальшого розвитку, реконструкції, оптимізації та вдоскона�
лення системи теплопостачання м. Києва (згідно з додатком).

2. Підприємствам, установам та організаціям незалежно
від форми власності, які будуть визначені замовниками бу�
дівництва та реконструкції об'єктів і мереж теплопостачан�
ня, здійснювати заходи щодо вирішення питань землекорис�
тування та дотримання режиму їх експлуатації відповідно до
Схеми теплопостачання м. Києва на період до 2015 року.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) забезпечити цільове використання земельних ділянок
для розміщення об'єктів і мереж теплопостачання та відоб�
раження їх місць розташування у черговому кадастровому
плані�витягу бази даних Державного земельного кадастру
згідно із даними містобудівного кадастру Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського се�

редовища виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації).

4. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції), Головному управлінню містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) спільно з Держав�
ним підприємством “Інститут генерального плану міста Ки�
єва", після затвердження Схеми теплопостачання м. Києва
на період до 2015 року, з метою забезпечення прискорен�
ня проектування та будівництва нових джерел забезпечити
у термін до 01.06.11 погодження, резервування та відве�
дення земельних ділянок для розміщення котелень та інже�
нерних коридорів для прокладання мереж теплопостачання.

5. Головному управлінню енергетики, енергоефективно�
сті та енергозбереження виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) внести пропозиції у
встановленому порядку щодо розробки Схеми теплопоста�
чання м. Києва на період до 2025 року з урахуванням за�
твердженого Генерального плану та Стратегії розвитку м. Ки�
єва до 2025 року.

Про оголошення об'єктів природно;заповідного фонду
пам'ятками природи місцевого значення у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 415/5227 від 23 грудня 2010 року

Відповідно пункту і) статті 15 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища",
статей 27�28, 37�38, 51�53 Закону України "Про природно�заповідний фонд України", розглянувши кло�
потання Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від 07.12.10
№ 05�05/7, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення доповнень до рішення 
Київської міської ради від 28.11.02 № 132/292 

"Про затвердження міської Міжгалузевої 
комплексної Програми "Здоров'я киян" 

на 2003—2011 роки"

Рішення Київської міської ради № 22/5409 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", з метою забезпечення покращення у столиці системи профілактики та надання медичної допомоги
хворим Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити розділ XIV. "Кращі можливості для інвалі�
дів" міської Міжгалузевої комплексної Програми "Здоров'я
киян" на 2003—2011 роки", затвердженої рішенням Київ�
ської міської ради від 28.11.02 № 132/292, позиціями 11,12
згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Доповнити розділ XXVIII. "Боротьба із захворюванням
на туберкульоз та його профілактика" міської Міжгалузевої
комплексної Програми "Здоров'я киян" на 2003—2011 ро�
ки", затвердженої рішенням Київської міської ради від
28.11.02 № 132/292, позицією 52 згідно з додатком 2 до
цього рішення.

3. Доповнити розділ XVI. "Кардіологія та профілактика і
лікування артеріальної гіпертензії у м. Києві" міської Міжга�
лузевої комплексної Програми "Здоров'я киян" на 2003—
2011 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради
від 28.11.02 № 132/292, позицією 14 згідно з додатком 3
до цього рішення.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

4.1. Забезпечити виконання міської Міжгалузевої ком�
плексної Програми "Здоров'я киян" на 2003�2011 роки", за�
твердженої рішенням Київської міської ради від 28.11.02 
№ 132/292, з урахуванням внесених доповнень.

4.2. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчо�

го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) забезпечити реалізацію заходів у межах
асигнувань, які щороку передбачаються у місцевому бю�
джеті по галузі "Охорона здоров'я" за відповідними напрям�
ками, та інших коштів, не заборонених законодавством Укра�
їни.

4.3. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) раз на півроку надавати постійним комі�
сіям Київської міської ради з питань бюджету та соціально�
економічного розвитку, охорони здоров'я та соціального за�
хисту, виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) інформацію про стан вико�
нання програми за І півріччя та рік до 25 вересня та 25 бе�
резня відповідно.

5. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров'я та соці�
ального захисту та постійну комісію Київради з питань бю�
джету та соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

АТЗТ�“У�раїнсь�а�незалежна�ТВ-�орпорація”
(�од�23507865)

(надалі�за�те�стом�—�“Товариство”)

повідомляє,�що�28��вітня�2011�ро���о�16.00,�

за�адресою:�У�раїна,�м.�Київ,�в�л. Дмитрівсь�а,�б�д.�30,

відб�д�ться�чер�ові�за�альні�збори�а�ціонерів�Товариства.

Порядо��денний�зборів:

1. Затвердження�річних�рез�льтатів�діяльності�Товариства�за�2010�рі�.
2. Затвердження�основних�напрям�ів�діяльності�Товариства�на�2011�рі�.
3. Затвердження�виснов���а�дитора.
4. Затвердження� виснов��� Ревізійної� �омісії,� затвердження� звітів� та� баланс�

Товариства�за�2010�рі�.
5. Затвердження�поряд���розподіл��приб�т��,�стро�ів�та�поряд���виплати�дивідендів.
6. Про� припинення� Товариства�шляхом� перетворення� �� товариство� з� обмеженою

відповідальністю.�Про�змін��наймен�вання�Товариства.
7. Про�призначення�!олови�та�членів��омісії�з�припинення�Товариства.
8. Про�порядо��і�стро�и�проведення�припинення�Товариства�шляхом�перетворення.
9. Про� порядо�� та� стро�и� оцін�и� та� ви��п�� а�цій� Товариства� �� а�ціонерів,� я�і� не

!олос�вали�за�прийняття�рішення�про�реор!анізацію.
10. Про�порядо�,��мови�та�стро�и�обмін��а�цій�Товариства�на�част�и���стат�тном�

�апіталі�товариства�з�обмеженою�відповідальністю,�що�створюється�в�рез�льтаті
перетворення.

Основні�по�азни�и�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�

АТЗТ�“У�раїнсь�а�незалежна�ТВ-�орпорація”�(тис.��рн)

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає���с�дове�засідання�в�я�ості�відповідача
по�справі�за�позовом�Шемендю��Ірини�Юріївни
до�Гафара�Обд�ли�про�розірвання�шлюб�.�Місце
проживання� відповідача� —� Гафари� Абд�ли:
м. Київ,� пр.� Перемо!и,� 20,� �в.� 230,� роз!ляд
справи�призначено�о�10.40�25�березня�2011�ро-
���в�приміщенні�Шевчен�івсь�о!о�районно!о�с�д�
м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л. Смирнова-
Ласточ�іна,�10-”Б”,��.�42.
В�разі�неяв�и�відповідача�Гафара�Абд�ли�в

с�дове�засідання�справ��б�де�роз!лян�то���йо!о
відс�тності�за�наявними���справі�до�азами.�Крім
то!о,� с�д�роз’яснює� відповідачам� їх� обов’язо�
повідомити� с�д� про� причини� неяв�и� в� с�дове
засідання.
С�ддя�О.�О.�Кондратен�о

Святошинсь�ий�районний�с�д�м. Києва�ви�-
ли�ає�відповідача�—�Шайтарова�Валерія�Ві�торо-
вича,�я�ий�зареєстрований�за�адресою:�м.�Київ,
пр-т�Корольова,�4,� �в.�34�для��часті� в�цивільній
справі�за�позовом�Зінчен�о�Л.�В.�до�Шайтарова
В.�В.,�третя�особа:�ВГІРФО�Святошинсь�о!о�РУГУ
МВС�У�раїни�в�м.�Києві�про�визнання�особи�та-
�ою,�що�втратила�право��орист�вання�житловим
приміщенням.
С�дове�засідання�відб�деться�15.03.2011�ро��

о�9.30�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жилянсь�а,�142
�аб.�22.�С�ддя�Ш�м�Л.М.
У�разі�неяв�и�відповідача�Шайтарова�В.В.�до

с�д��без�поважних�причин�або���разі�неповідом-
лення�про�причини�неяв�и,�справа�б�де�роз!ля-
датись�за�йо!о�відс�тності.
С�ддя�Л.�M.�Ш�м

Шевчен�івсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє,�що�4�березня�2011�ро���о�10.00�б�де
роз!лядатись�цивільна�справа�за�позовом�Висо-
чансь�ої�Анни�Василівни�до�Ціма��рідзе�Давіта�про
розірвання�шлюб�.
Ціма��рідзе� Давіт,� останнє� відоме� місце

реєстрації:�м.�Київ,�в�л.�Щерба�ова,�15,��в.�21,�ви�-
ли�ається�в�с�дове�засідання�я��відповідач.�У�випад-
���неяв�и�в�с�дове�засідання�позов�б�де�роз!лян�-
то���йо!о�відс�тність�на�підставі�матеріалів�справи.
Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.Смирнова-Ласточ�іна,

10-Б,��аб.�57.
С�ддя�Н.�Г.�Прит�ла

До��ва�и�членів�Кредитної�спіл�и�“ФІН-ЕКО”

Час� та� місце� проведення� чер�ових� за�альних� зборів� членів

Кредитної�спіл�и�“ФІН-ЕКО”:�27��вітня�2011�ро���о�16.30�за�адресою:

м.� Київ,� в�л.� П.� Л�м�мби,� 17,� а�товий� зал� Київсь�о�о� техні��м�

еле�тронних�приладів.

Почато��реєстрації��часни�ів�о�16.00,��інець�реєстрації�о�16.30.

Порядо��денний:

1. Затвердження�поряд���денно!о�в�остаточній�реда�ції.
2. Засл�хов�вання�та�затвердження�звіт��спостережної�ради�Кредитної�спіл�и�“ФІН-
ЕКО”,

3. Засл�хов�вання�та�затвердження�звіт��правління�Кредитної�спіл�и�“ФІН-ЕКО”.
4. Засл�хов�вання�та�затвердження�звіт���редитно!о��омітет��Кредитної�спіл�и�“ФІН-
ЕКО”.

5. Засл�!ов�вання�та�затвердження�виснов���ревізійної��омісії�Кредитної�спіл�и�“ФІН-
ЕКО”.

6. Засл�хов�вання�а�диторсь�о!о�виснов��,�я�им�підтверджена�річна�звітність�Кредитної
спіл�и�“ФІН-ЕКО”�(річна�фінансова�звітність�та�звітні�дані�Кредитної�спіл�и�“ФІН-ЕКО”
за�2010�рі�)�та�затвердження�річної�звітності�та�рез�льтатів�діяльності�Кредитної�спіл�и
“ФІН-ЕКО”�за�2010�рі�.

7. Про� визначення� незалежно!о� а�дитора,� а�диторсь�ої�фірми� для� підтвердження
повноти�та�достовірності�річної�звітності�Кредитної�спіл�и�“ФІН-ЕКО”�за�2010�рі�.

8.�Ознайомлення�з�бюджетом�Кредитної�спіл�и�“ФІН-ЕКО”�на�2011�фінансовий�рі�.
9.�Про�розподіл�нерозподілено!о�доход�,�що�залишився���розпорядженні�Кредитної
спіл�и�“ФІН-ЕКО”�за�підс�м�ами�2010�фінансово!о�ро��.

Стро��подачі�пропозицій�та�за�важень�до�поряд���денно!о�—�не�пізніше�12��вітня
2011�ро��.

З�пова�ою,�спостережна�рада�Кредитної�спіл�и�“ФІН-ЕКО”.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідом-
ляє,�що�роз!ляд�цивільної�справи�за�позовом�Соло-
довні��Ірини�Ми�олаївни,�Солодовні��Оле�сандри�Оле�-
сандрівни,�Шевч���Каріни�І!орівни�до�Солодовні�а�Оле�-
сандра�Івановича,�третя�особа:�Солом’янсь�а�районна
��м.�Києві�державна�адміністрація�про�визнання�особи
та�ою,� що� втратила� право� �орист�вання� жилим
приміщенням,� відб�деться� 14.03.11� р.� о� 15.00� в
приміщенні�с�д��(03113,�м.�Київ,�в�л.�Ш�това,�1,��аб. 19)
під�!олов�ванням�с�дді�Тр�бні�ова�А.�В.

У�с�дове�засідання�ви�ли�ається:
1)�Солодовні��Оле�сандр�Іванович,�я�ий�прожи-

ває�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Кабл��ова,�5,��в.�3.
С�ддя�Тр�бні�ов�А.�В.

Реєстрація� �часни�ів� зборів� відб�деться� з� 15.30� до� 15.45� за�місцем� проведення
зборів.� Для� реєстрації� представни�и� а�ціонерів� повинні� пред’явити� паспорт� та
підтвердження�повноважень�на�представництво�інтересів�а�ціонерів.

Наймен�вання�по�азни�а
період

звітний попередній

Усьо!о�а�тивів 400�882 387�735

Основні�засоби 137�554 47�364

Дов!остро�ові�фінансові�інвестиції 204 1335

Запаси 61 56

С�марна�дебіторсь�а�забор!ованість 98�687 120�007

Грошові��ошти�та�їх�е�віваленти 15�059 100�436

Нерозподілений�приб�то� (195�200) (296�603)

Власний��апітал 56�519 159�772

Стат�тний��апітал 163 163

Дов!остро�ові�зобов’язання 47�770 0

Поточні�зобов’язання 296�593 227�963

Чистий�приб�то��(збито�) (195�200) (296�603)

Середньорічна��іль�ість�а�цій�(шт.) 100 100

Кіль�ість�власних�а�цій,�ви��плених�протя!ом�період��(шт.) -

За!альна�с�ма��оштів,�витрачених�на�ви��п�власних�а�цій
протя!ом�період�

-

Чисельність�працівни�ів�на��інець�період��(осіб) 166 177
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Кольороподіл А2
(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володи�

мирська, 51�а,

репроцентр 

газети

«Хрещатик».

Телефони: 

235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських

робіт.


