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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про капітальний ремонт Венеціанського мосту 
через Венеціанську протоку р. Дніпро

Розпорядження № 313 від 9 березня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про авто�
мобільні дороги" та з метою створення належних умов організації дорожнього руху та пішоходів, поліп�
шення транспортного обслуговування зони відпочинку у Гідропарку та на острові Долобецькому, поно�
влення надійності і довговічності несучих конструкцій, конструкцій гідроізоляції та покриття прохожої час�
тини Венеціанського мосту через Венеціанську протоку р. Дніпро, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Здійснити у 2011 році розробку проектно�кошторисної
документації, а у 2012 році виконати роботи з капітального
ремонту Венеціанського мосту через Венеціанську протоку 
р. Дніпро (далі — капітальний ремонт Венеціанського мосту).

2. Визначити комунальну корпорацію "Київавтодор" за�
мовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження.

3. Комунальній корпорації "Київавтодор":
3.1. Визначити проектну організацію з розробки про�

ектно�кошторисної документації та підрядну організацію
на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження, відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2.3абезпечити розроблення проектно�кошторисної до�
кументації, проведення її державної комплексної експерти�
зи та затвердження у встановленому порядку.

3.3. Забезпечити виконання робіт з капітального ремон�
ту Венеціанського мосту у відповідності до затвердженої в
установленому порядку проектно�кошторисної документа�
ції та у терміни, що визначені пунктом 1 цього розпоря�
дження.

3.4. Одержати в Головному управлінні контролю за бла�
гоустроєм міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) ордер на
порушення благоустрою для виконання робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження.

3.5. Одержати в інспекції державного архітектурно�буді�
вельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.6. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження,
виконувати з частковим обмеженням руху пішоходів і транс�

порту на ділянці виконання робіт з зайняттям половини ши�
рини мосту цілодобово.

4. Генеральній проектній організації у складі проектно�
кошторисної документації розробити та погодити з управ�
лінням Державної автомобільної інспекції Головного управ�
ління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві
схему організації пішохідного руху та руху транспорту на пе�
ріод виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження.

5. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), як головному розпоряднику коштів місь�
кого бюджету, здійснити фінансування проектних робіт та
проведення державної комплексної експертизи проектно�
кошторисної документації з капітального ремонту Венеці�
анського мосту в межах бюджетних призначень, затвердже�
них в бюджеті м. Києва на капітальний ремонт об'єктів ву�
лично�шляхової мережі на 2011р., а при розробленні бю�
джетних запитів на 2012 рік включити до них потребу у ви�
датках на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження.

6. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масо�
вої інформації змісту цього розпорядження покласти на за�
ступників голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов'язків.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

1. Затвердити новий склад міжвідомчої міської ради по ту�
ризму та екскурсіях, утвореної розпорядженням Київської місь�
кої державної адміністрації від 28.08.97 № 1320, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт перший
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2010
№ 637 "Про. міжвідомчу міську раду по туризму та екскур�
сіях".

Голова О. Попов

Про втрату чинності розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 10.01.2011 № 7
Розпорядження № 301 від 3 березня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�
герой Київ", "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації":

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 10.01.2011 № 7 "Про поря�
док опрацювання інформаційних запитів, що надходять від
засобів масової інформації".

2. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), відділу інформаційного забезпечення (прес�службі) апа�
рату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) відповідно до Закону Укра�
їни "Про доступ до публічної інформації" та Закону України
"Про інформацію" (у редакції від 13.01.2011), що набува�

ють чинності 10.05.2011, переглянути акти виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) щодо взаємодії виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) з за�
собами масової інформації та в місячний термін внести про�
позиції щодо запровадження ефективного механізму опра�
цювання інформаційних запитів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про відзначення 50$річчя від дня польоту в космос 
першої людини — Ю. О. Гагаріна

Розпорядження № 309 від 9 березня 2011 року

Відповідно до пункту 15 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ" та підпунк�
ту 8.1 пункту 8 Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів
політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, за�
твердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, враховуючи звернення Національ�
ного космічного агентства України від 08.12.2010, з метою вшанування пам'яті Ю. О. Гагаріна та в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу Національного космічного агент�
ства України щодо проведення у м. Києві заходів з нагоди
відзначення 50�річчя від дня польоту в космос першої лю�
дини — Ю. О. Гагаріна.

2. Затвердити План заходів, пов'язаних з відзначенням
50�річчя від дня польоту в космос першої людини — 
Ю. О. Гагаріна, що додається.

3. Головному управлінню культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�

трації) та Головному управлінню освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити виконання Плану заходів у межах
видатків, затверджених в бюджеті м. Києва на 2011 рік.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про міжвідомчу міську раду по туризму та екскурсіях
Розпорядження № 239 від 22 лютого 2011 року

Відповідно до Закону України "Про туризм", рішення Київської міської ради від 23.12.2010 № 419/5231
"Про внесення змін до рішень Київради від 27.05.10 № 805/4243 та від 08.07.10 № 992/4430", розпоря�
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011
№ 131 "Про тимчасовий розподіл обов'язків між головою Київської міської державної адміністрації, пер�
шим заступником голови, заступниками голови Київської міської державної адміністрації" та з метою під�
готовки і розробки пропозицій для створення організаційно�економічних, фінансових та правових умов функ�
ціонування місцевої інфраструктури обслуговування туристів, а також ринкових засад розвитку туристич�
ної діяльності, розробки та реалізації програм з подальшого розвитку туризму і екскурсій, вдосконалення
туристично�екскурсійної роботи та у зв'язку зі змінами у персональному складі міжвідомчої міської ради
по туризму та екскурсіях:

Про затвердження робочого проекту впровадження 
одностороннього руху на вулицях Подільського району

Розпорядження № 292 від 2 березня 2011 року

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ" та розпорядження вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2007 № 1772
"Про впровадження одностороннього руху на вулицях міста Києва (Подільський район)", в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

І. Затвердити робочий проект впровадження односто�
роннього руху на вулицях Подільського району м. Києва,
рекомендований до затвердження Київською міською фі�

лією ДП "Укрдержбудекспертиза" (позитивний висновок дер�
жавної експертизи від 29.11.2010 № 11�00362�10), з таки�
ми основними техніко�економічними показниками:

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним 

можна в апараті Київської міської державної адміністрації

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним 

можна в апараті Київської міської державної адміністрації

По азни и Од. вимір Кіль ість

Встановлення дорожніх зна ів шт. 1353

Б дівництво нових світлофорних об'є тів шт. 9

Горизонтальна дорожня розміт а п. м 20 300,0

Пере ладання трамвайних олій п. м 400,0

Пере ладання водопровод п. м 128,0

Пере ладання поб тової аналізації п. м 215,5

Пере ладання азопровод низь о о тис п. м 39,5

Пере ладання силово о абелю 10 В м 250,0

Асфальтобетонне по риття проїзної частини м2 518,0

Про ладання абельних ліній зв'яз м 5,835

Підвищення проп с ної спроможності в лично-шляхової мережі % 30

Кошторисна вартість в цінах 2010 ро (з рах ванням ПДВ), тис. рн 14654,740

т. ч. БМР (без ПДВ) тис. рн 10499,561

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що пе�
редбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості бу�
дівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі
обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної пере�
вірки Київською міською філією ДП "Укрдержбудекспертиза".

3. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�

ції) прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

Про проведення Інвестиційного форуму 
"Перший міжнародний бізнес$форум м. Києва"

Розпорядження № 317 від 9 березня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адмініс�
трації", "Про столицю України — місто�герой Київ", "Про інвестиційну діяльність", "Про державно�приват�
не партнерство" та з метою залучення інвестицій в економіку міста Києва, в межах функцій місцевого ор�
гану виконавчої влади:

1. Провести 26�28 травня 2011 року Інвестиційний форум
"Перший міжнародний бізнес�форум м. Києва" (далі — Форум).

2. Створити Організаційний комітет з підготовки та про�
ведення Форуму (далі — Організаційний комітет) і затвер�
дити його склад, що додається.

3. Організаційному комітету:
3.1. Розробити і затвердити План заходів з підготовки та

проведення Форуму.
3.2. Розробити і затвердити кошторис Форуму.
4. Покласти на Головне управління економіки та інвести�
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Про проведення презентації 
змагань з авторалі "Столиця"

Розпорядження № 325 від 10 березня 2011 року

Відповідно до п. 15 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", Порядку орга�
нізації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, куль�
турно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 24.06.99 № 317/418, та з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу Київського міського автомотоклу�
бу щодо проведення в місті Києві презентації змагань з ав�
торалі "Столиця" 09 квітня 2011 року з 12.00 години до
20.00 години та 10 квітня 2011 року з 11.00 години до 21.00
години.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та
проведення презентації змагань з авторалі "Столиця" взяв
на себе Київський міський автомотоклуб.

3. Головному управлінню у справах сім'ї, молоді та спор�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) сприяти своєчасному вирішен�
ню організаційних питань проведення заходу.

4. Головному управлінню контролю за благоустроєм ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) видати дозвіл (ордер) Київському
міському автомотоклубу на тимчасове порушення благоуст�
рою та встановлення сценічних конструкцій 09 квітня 2011
року з 05.00 години до 10 квітня 2011 року до 22.00 годи�
ни на вул. Хрещатик, (пішохідна частина за адресою: 
вул. Хрещатик, 21).

5. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку на вул. Хреща�
тик під час проведення заходів 09 квітня 2011 року з 12.00
години до 20.00 години та 10 квітня 2011 року з 11.00 го�
дини до 21.00 години.

6. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) під час проведення заходу забезпечити чер�
гування 2 карет швидкої медичної допомоги 09 квітня 2011
року з 12.00 години до 20.00 години та 10 квітня 2011 ро�
ку з 11.00 години до 18.00 години на вул. Хрещатик.

7. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов'язків забезпечити висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про впорядкування надання послуг з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій в м. Києві

Розпорядження № 307 від 9 березня 2011 року

Відповідно до ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.7 Закону України "Про
житлово�комунальні послуги", Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2009 № 529,
Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 08.10.1992 № 572, Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвер�
джених наказом Державного комітету України з питань житлово�комунального господарства від 17.05.2005
№ 76, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за № 927/11207, Примірного переліку
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будин�
ків, споруд, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово�комунального госпо�
дарства від 10.08.2004 № 150, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.08.2004 за № 1046/9645,
враховуючи необхідність впорядкування надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити структуру, періодичність та строки надан�
ня послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій, що додається.

2. Затвердити вимоги до якості послуг з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій, що додають�
ся.

3. Затвердити основні умови надання послуг з утриман�
ня будинків і споруд та прибудинкових територій, що додає�
ться.

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження
представника Президента України в м. Києві від 20.07.1994

№ 648 "Про порядок утримання та експлуатації житлового
фонду, інженерних систем і обладнання в м. Києві".

5. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків забезпечити висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в апараті Київської міської державної адміністрації

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в апараті Київської міської державної адміністрації

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в апараті Київської міської державної адміністрації

цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) організаційне забезпечен�
ня проведення Форуму та укладення угод в рамках підго�
товки Форуму.

5. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) профінансувати витрати, пов'язані з підготовкою
та проведенням Форуму, за рахунок асигнувань, передба�

чених Головному управлінню економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) по КФК 180410 "Інші заходи, пов'яза�
ні з економічною діяльністю".

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступника голови Київської міської державної адміністра�
ції Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Про утворення Робочої групи з розробки стратегічного
Плану розвитку міста Києва до 2025 року

Розпорядження № 219 від 18 лютого 2011 року

Відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів", Указу Президента України від
25.05.2001 № 341/2001 "Про Концепцію державної регіональної політики", Постанови Кабінету Міністрів
України від 21.07.2006 № 1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2015 року", наказу Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 29.07.2002
№ 224 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональної стратегії розвитку",
рішення Київської міської ради від 18.06.2009 № 616/1672 "Про розробку Стратегії розвитку міста Києва
до 2025 року", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 30.08.2010 № 662 "Про організацію роботи з розробки Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року" та з метою забезпечення розробки стратегічного Плану розвитку міста Києва до 2025 року:

1. Утворити Робочу групу з розробки стратегічного Пла�
ну розвитку міста Києва до 2025 року (далі — Робоча група)
як консультативно�дорадчий орган при виконавчому органі
Київської міської ради (Київській міській державній адмініс�
трації).

2. Призначити Довбаня Ігоря Миколайовича — начальни�
ка Головного управління економіки та інвестицій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) — керівником Робочої групи.

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) у триденний термін подати керівникові Робочої
групи пропозиції щодо кандидатур до персонального скла�
ду Робочої групи (по три представники від кожного струк�
турного підрозділу), які будуть залучені до роботи у Робо�
чій групі на постійній основі.

4. Визначити основними завданнями Робочої групи:
визначення пріоритетів, стратегічних цілей, поетапного

плану дій та механізму реалізації стратегічного Плану роз�
витку міста Києва до 2025 року на основі кращого міжна�
родного досвіду загальнодержавних стратегій економічних
реформ;

забезпечення розробки базового проекту стратегічного
"Плану розвитку міста Києва до 2025 року";

надання пропозицій щодо підготовки та реалізації пріори�
тетних інвестиційних проектів, спрямованих на впроваджен�
ня стратегічного Плану розвитку міста Києва до 2025 року.

5. Керівникові Робочої групи у тижневий термін розро�
бити та подати на затвердження виконавчому органу Київ�
ської міської ради (Київській міській державній адміністра�
ції) проект Положення про Робочу групу та пропозиції що�
до її персонального складу.

6. Взяти до відома, що керівник Робочої групи має
право вносити пропозиції до персонального складу, одер�
жувати у разі потреби необхідні документи і матеріали
від структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
для виконання основних завдань Робочої групи.

7. Заступнику голови Київської міської державної адмі�

ністрації згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження зали�
шаю за собою.

Голова О. Попов

Про Координаційну раду з питань розвитку 
підприємництва при виконавчому органі Київської 

міської ради (Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 218 від 18 лютого 2011 року

Відповідно до Указу Президента України від 15.07.2000 № 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення
підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності" та наказу Державного комітету України з пи�
тань регуляторної політики та підприємництва від 18.10.2000 № 52 "Про затвердження Типового поло�
ження про координаційну раду (комітет, комісію) з питань розвитку підприємництва при місцевих органах
виконавчої влади", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2000 за № 780/5001, з метою
залучення суб'єктів підприємницької діяльності до участі у формуванні державної політики у сфері підпри�
ємництва, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Створити Координаційну раду з питань розвитку під�
приємництва при виконавчому органі Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації).

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з пи�
тань розвитку підприємництва при виконавчому органі Ки�
ївської міської ради (Київській міській державній адміністра�
ції), що додається.

3. Затвердити склад Координаційної ради з питань роз�

витку підприємництва при виконавчому органі Київської місь�
кої ради (Київській міській державній адміністрації), що до�
дається.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Голова О. Попов

Про проведення Всеукраїнського танцювального проекту
на Майдані Незалежності

Розпорядження № 178 від 9 лютого 2011 року

Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ" та підпункту 8.1 пункту 8 По�
рядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релі�
гійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішен�
ням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу АТЗТ УНТК "Інтер" щодо проведен�
ня Всеукраїнського танцювального проекту на Майдані Неза�
лежності щосуботи з 12 березня до 21 травня 2011 року.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та
проведення заходу взяло на себе АТЗТ УНТК "Інтер".

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити:

— супровід колони учасників Всеукраїнського танцювально�
го проекту щосуботи з 12 березня до 21 травня 2011 року;

— охорону громадського порядку щосуботи з 12 берез�
ня до 21 травня 2011 року на Майдані Незалежності, а та�
кож охорону обладнання, техніки на період монтажу/демо�
нтажу та під час проведення заходу;

— перекриття вулиці Хрещатик (від вулиці Городецького
до вулиці Інститутської) з 24.00 11 березня до 6.00 13 бе�
резня 2011 року, а також щовихідних до 22 травня 2011 ро�
ку (включно).

4. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу�
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити заходи безпе�
ки під час проведення заходу.

5. Головному управлінню контролю за благоустроєм ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) видати дозвіл (ордер) на тимчасо�
ве порушення благоустрою під час підготовки та проведен�
ня заходу з 22.00 8 березня до 24.00 23 травня 2011 року
на Майдані Незалежності.

6. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити чергування машин швидкої ме�
дичної допомоги під час проведення заходу.

7. У разі виникнення необхідності проведення державних
заходів у період з 12 березня по 21 травня 2011 року на
Майдані Незалежності, проведення Всеукраїнського танцю�
вального проекту буде тимчасово призупинено з відповід�
ним продовженням терміну його проведення.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника та заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'яз�
ків.

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади незалежної
помісної церкви Християн Віри Євангельської 

"Молодіжна християнська церква "СКІМЕНС" ("МОЛОДІ
ЛЕВИ") у Шевченківському районі м. Києва

Розпорядження № 133 від 3 лютого 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та враховуючи за�
яву громадян засновників релігійної громади незалежної помісної церкви Християн Віри Євангельської
"Молодіжна християнська церква "СКІМЕНС" ("МОЛОДІ ЛЕВИ") у Шевченківському районі м. Києва від
09.12.2010 та протокол загальних зборів громадян щодо реєстрації Статуту вказаної релігійної громади
від 13.04.2010 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади.

1. Зареєструвати Статут релігійної громади незалежної
помісної церкви Християн Віри Євангельської "Молодіжна
християнська церква "СКІМЕНС" ("МОЛОДІ ЛЕВИ") у Шев�
ченківському районі м. Києва, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�

ністрації відповідно до розподілу обов'язків прийняти рі�
шення щодо висвітлення у засобах масової інформації зміс�
ту нього розпорядження.

Голова О. Попов

Про реєстрацію змін до Статуту релігійної громади 
Української Православної Церкви Київського Патріархату
парафії Різдва Пресвятої Богородиці у Святошинському

районі м. Києва
Розпорядження № 164 від 8 лютого 2011 року

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та враховуючи заяву
голови парафіяльної ради, настоятеля релігійної громади Української Православної Церкви Київського Пат�
ріархату парафії Різдва Пресвятої Богородиці у Святошинському районі м. Києва від 16.10.2010 та про�
токол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 16.10.2010 № 2, в межах функцій місцево�
го органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади
Української Православної Церкви Київського Патріархату
парафії Різдва Пресвятої Богородиці у Святошинському
районі м. Києва, зареєстрованого розпорядженням Київ�
ської міської державної адміністрації від 15.05.2000 № 708,
зі змінами та доповненнями, зареєстрованими розпоря�
дженням Київської міської державної адміністрації від

16.04.2003 № 688, виклавши його в новій редакції, що до�
дається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації відповідно до розподілу обов'язків прийняти рі�
шення щодо висвітлення у засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

Голова О. Попов
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“Ôðàãìåíòè”, 
ùî ñòâîðþþòü ö³ëå
Â³äêðèëàñÿ ðåòðîñïåêòèâíà âèñòàâêà 
ìèñòåöüêèõ òâîð³â Þë³ Ëàçàðåâñüêî¿

Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

У м зеї У раїнсь о о на-
родно о де оративно о
мистецтва з п’ятниці діє
вистав а иївсь ої х дож-
ниці Юлі Лазаревсь ої.
Під символічною назвою
"Фра менти" мист иня
об’єднала різнопланові
роботи, я і створювала
протя ом 20 ро ів.
С льптор- ераміст, ре-
жисер, фото раф, автор
х дожніх прое тів Юля
Лазаревсь а щораз ди-
в є своєю фантазією, не-
сподіваними поворотами
сюжетів і вмінням с азати
просто про с ладне.

Íà âèñòàâö³ ìîæíà ïîáà÷èòè
ôðàãìåíòè âæå â³äîìèõ ïðîåêò³â
õóäîæíèö³, à òàêîæ íîâ³ òâîðè.
Çàãàëîì — 80 âèòâîð³â ìèñòåö-

òâà. Äîðîáîê Þë³ Ëàçàðåâñüêî¿
íàäçâè÷àéíî ð³çíîìàí³òíèé çà
æàíðàìè, ôîðìàìè òà òåõí³êîþ
âèêîíàííÿ. Íàïðèêëàä, íà âè-
ñòàâö³ “Ôðàãìåíòè” äîâîë³ îðãà-
í³÷íî ïîºäíàíî ðàçîì æèâîïèñ
³ ñêóëüïòóðó. Íàéá³ëüøîþ ãîñ-
òðîòîþ õóäîæí³õ ïðèéîì³â âè-
ð³çíÿºòüñÿ ñåð³ÿ “ñêóëüïòóð ³ç
ïðóæèíàìè”. Òóò åëåìåíòè ç
øàìîòó ïîºäíóþòüñÿ ç ìåòàëå-
âèìè ñï³ðàëÿìè, ùî íàäàº ¿ì
îñîáëèâî¿ äèíàì³÷íîñò³ é ñèì-
âîë³çìó.

Êàðòèíè íà ïîëîòí³ õóäîæíè-
öÿ äîïîâíèëà íå ìåíø ö³êàâèìè
òà íåñïîä³âàíèìè åëåìåíòàìè:
äàâí³ìè ôîòîãðàô³ÿìè ç àðõ³âó
âëàñíî¿ ðîäèíè, ìåðåæèâíèìè
êîì³ðöÿìè òà ñåðâåòêàìè ðàäÿí-
ñüêîãî ïåð³îäó íàøî¿ ³ñòîð³¿.
“Åôåêòàìè òàêèõ ð³øåíü ñòàëà
ñâ³òëà ïå÷àëü, íîñòàëüã³ÿ òà â³ä-
÷óòòÿ ñïîêîþ”,— ä³ëÿòüñÿ âðà-
æåííÿìè â³äâ³äóâà÷³.

Ïðî òâîð÷³ñòü ìèñòêèí³ â³äãó-
êóºòüñÿ ãîñòÿ âèñòàâêè, êàíäèäàò
ìèñòåöòâîçíàâñòâà Ãàëèíà Ñêëÿ-
ðåíêî: “ßêùî ñêóëüïòóðè Þë³
Ëàçàðåâñüêî¿ ö³ëêîì ïðèðîäíî ³ñ-

íóþòü ó ïðîñòîð³ “âåëèêîãî ìèñ-
òåöòâà”, âèõîäÿòü íà ð³âåíü ñóòî
ñêóëüïòóðíî¿ ïëàñòèêè, òî â êàð-
òèíàõ âîíà ñâîºð³äíî ïîºäíóº ðè-
ñè “íà¿âíîãî” ìàëÿðñòâà ³ “êëà-
ñè÷íî¿ òåìè”, æèâîïèñí³ òà ñóòî
äåêîðàòèâí³ ìîòèâè”.

² õî÷à á³ëüø³ñòü íàçèâàº Þëþ
Ëàçàðåâñüêó â òâîð÷îñò³ çàâæäè
ð³çíîþ, ñàìà õóäîæíèöÿ êàæå: “ß
çàâæäè ðîáëþ òå ñàìå. Ó ìèñòåö-
òâ³ íåìàº ïðÿìîë³í³éíîñò³, º ñï³-
ðàëü”. ² äîäàº: “ß ãðàþ ç âëàñíèì
õâîñòîì... Íàâ³òü íå çíàþ, ÷è äà-
ë³ áóäó ïðîäîâæóâàòè òåìó ìåðå-
æèâà. Ìîæëèâî, ÿ çíàéäó íîâ³
ìàòåð³àëè, ÿê³ ñòàíóòü òåìîþ íà-
ñòóïíî¿ ïðåçåíòàö³¿”.

Âèâ÷àþ÷è âèñòàâêó, çäàºòüñÿ,
ùî ñêóëüïòîð ñïðàâä³ â³äøóêàëà
ñï³ëüíó ìîâó ç ìàòåð³àëàìè. Íà-
ïðèêëàä, çíàéäåí³ íà ñì³òíèêó
ïðóæèíè ïîêëàëè ïî÷àòîê ö³ëî-
ìó öèêëó ðîá³ò, à îäíà (ó âèãëÿ-
ä³ îâàëó) ï³äêàçàëà òåìó: ÀB OVO
(â³ä ÿéöÿ).

Îäíó ç³ ñâî¿õ ðîá³ò (“Ñàêñîôî-
íè”) ïàí³ Þëÿ ïîäàðóâàëà ìóçåþ
Óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî äåêîðà-
òèâíîãî ìèñòåöòâà

Живопис і с льпт ра Юлі Лазаревсь ої об'єдн ються в ор анічній інсталяції
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хрещатик

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць — 6 рн. 50 оп.

на 3 місяця — 19 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 39 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 78 рн. 00 оп.

на місяць — 21 рн. 50 оп.

на 3 місяця — 64 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 129 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць — 10 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

на місяць — 40 рн. 90 оп.

на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Фінансове правління Святошинсь ої районної
в місті Києві державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
- заст пни а начальни а відділ про ноз вання доходів та фінанс вання підприємств

ом нальної власності (де ретна відп ст а);
- заст пни а начальни а бюджетно о відділ (де ретна відп ст а);
- оловно о спеціаліста відділ фінансів соціальної сфери;
- оловно о спеціаліста бюджетно о відділ ;
- оловно о спеціаліста бюджетно о відділ (де ретна відп ст а);
- спеціаліст І ате орії фінансово о правління (де ретна відп ст а)

Основні вимо и:
- повна вища е ономічна освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра або

спеціаліста.
- стаж роботи за фахом державній сл жбі на подібних посадах не менше 1 ро

або стаж роботи за фахом не менше 3 ро ів.
- знання раїнсь ої ділової мови, знання ПК.

За додат овою інформацією звертатися протя ом місяця з момент оп блі вання
о олошення за адресою: м. Київ, проспе т Перемо и, 97, аб. 426, тел. 452-55-82.

В провадженні О р жно о адміністративно о с д м. Києва знаходиться
справа за позовом Свято ора О.А. до Київради про визнання нечинним та
с ас вання рішення Київради від 23.12.10 № 413/5225 “Про дея і питання з
поряд вання в м. Києві роздрібної тор івлі ал о ольними, слабо-
ал о ольними напоями, вином столовим, пивом ( рім безал о ольно о) та
тютюновими виробами.
С довий роз ляд справи відб деться 05.04.11 о 16.00.
С ддя Клоч ова Н. В.


