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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про термінове виконання робіт з проектування 
та будівництва інженерних мереж для критої спортивної

споруди із штучним льодовим покриттям 
на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі

Розпорядження № 182 від 9 лютого 2011 року

Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 року № 1194
"Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Хокей України"" (із змінами і доповнення�
ми), з метою своєчасного введення об'єктів в експлуатацію, в межах функцій органу місцевого самовря�
дування:

1. Головному управлінню капітального будівництва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації):

1.1. В зв'язку із виникненням термінової потреби вико�
нати до 01.03.2011 року роботи з проектування та будів�
ництва інженерних мереж для критої спортивної споруди із
штучним льодовим покриттям на вул. Міста Шалетт, 6 у
Дніпровському районі.

1.2. Визначити генеральну підрядну організацію для ви�
конання комплексу будівельних робіт, зазначених в п. 1.1.
цього розпорядження, відповідно до Закону України "Про
здійснення державних закупівель" та постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 28.07.2010 № 668 "Про затвердження
Порядку погодження застосування процедури закупівлі в
одного учасника".

2. Фінансування робіт, зазначених в п. 1.1 цього розпо�
рядження, в 2011 році буде здійснено відповідно до Про�
грами соціально�економічного розвитку м. Києва на 2011
рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від
30.12.2010 року № 574/5386.

3. В установленому порядку подати до Головного управ�
ління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від�
повідні інвестиційні пропозиції щодо коригування Програ�
ми соціально�економічного розвитку м. Києва на 2011 рік.

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 внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 30.09.2010 № 787

Розпорядження № 175 від 9 лютого 2011 року

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 30.09.2010 № 787 “Про організаційно�правові
заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської
ради від 09.09.2010 № 7/4819 “Про питання організації
управління районами в місті Києві” (із змінами і доповнен�
нями):

1.1. Внести зміни до складу Міської комісії з координа�
ції питань, пов’язаних з припиненням районних у місті Ки�
єві рад та їх виконавчих органів, а також забезпеченням
функціонування районних в місті Києві державних адмініс�
трацій, виклавши його в редакції, що додається.

1.2. Внести зміни до складу комісії з припинення Голо�
сіївської районної у місті Києві ради, виклавши його в ре�
дакції, що додається.

1.3. Внести зміни до складу комісії з припинення Голо�
сіївської районної у місті Києві державної адміністрації, ви�
клавши його в редакції, що додається.

1.4. Внести зміни до складу комісії з припинення Дар�
ницької районної у місті Києві ради, виклавши його в редак�
ції, що додається.

1.5. Внести зміни до складу комісії з припинення Дар�
ницької районної у місті Києві державної адміністрації, ви�
клавши його в редакції, що додається.

1.6. Внести зміни до складу комісії з припинення Дес�
нянської районної у місті Києві ради, виклавши його в ре�
дакції, що додається.

1.7. Внести зміни до складу комісії з припинення Дес�
нянської районної у місті Києві державної адміністрації, ви�
клавши його в редакції, що додається.

1.8. Внести зміни до складу комісії з припинення Дніп�
ровської районної у місті Києві ради, виклавши його в ре�
дакції, що додається.

1.9. Внести зміни до складу комісії з припинення Дніп�

ровської районної у місті Києві державної адміністрації, ви�
клавши його в редакції, що додається.

1.10. Внести зміни до складу комісії з припинення Обо�
лонської районної у місті Києві ради, виклавши його в ре�
дакції, що додається.

1.11. Внести зміни до складу комісії з припинення вико�
навчого органу Оболонської районної у місті Києві ради (Обо�
лонської районної у місті Києві державної адміністрації), ви�
клавши його в редакції, що додається.

1.12. Внести зміни до складу комісії з припинення Пе�
черської районної у місті Києві ради, виклавши його в ре�
дакції, що додається.

1.13. Внести зміни до складу комісії з припинення Пе�
черської районної у місті Києві державної адміністрації, ви�
клавши його в редакції, що додається.

1.14. Внести зміни до складу комісії з припинення Свя�
тошинської районної у місті Києві ради, виклавши його в
редакції, що додається.

1.15. Внести зміни до складу комісії з припинення Свя�
тошинської районної у місті Києві державної адміністрації,
виклавши його в редакції, що додається.

1.16. Внести зміни до складу комісії з припинення Со�
лом’янської районної у місті Києві ради, виклавши його в ре�
дакції, що додається.

1.17. Внести зміни до складу комісії з припинення Шев�
ченківської районної у місті Києві ради, виклавши його в ре�
дакції, що додається.

1.18. Внести зміни до складу комісії з припинення Шев�
ченківської районної у місті Києві державної адміністрації, ви�
клавши його в редакції, що додається.

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

Голова О. Попов

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2010 № 787
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 9 лютого 2011року № 175

Склад
міської комісії з координації питань, пов’язаних з припиненням 

районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів, 
а також забезпеченням функціонування районних в місті Києві 

державних адміністрацій
Попов Олександр Павлович � голова Київської міської державної адміністрації, голова комісії;
Пузанов Олександр Геннадійович � заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови

міської комісії;
Крамаренко Руслан Михайлович � заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови

міської комісії;
Фетісова Валентина Олександрівна � заступник начальника управління — начальник відділу юридичного управління

апарату, секретар міської комісії;
Баранов�Мохорт Сергій Миколайович � депутат Київської міської ради (за згодою);
Голубченко Анатолій Костянтинович � заступник голови Київської міської державної адміністрації;
Довбань Ігор Миколайович � начальник Головного управління економіки та інвестицій;
Новак Наталія Василівна � депутат Київської міської ради (за згодою);
Комарницький Денис Сергійович � голова депутатської фракції “Блок Леоніда Черновецького” 

у Київській міській раді (за згодою);
Кучук Михайло Ілліч � заступник голови Київської міської державної адміністрації;
Мазурчак Олександр Володимирович � перший заступник голови Київської міської державної адміністрації;
Меліхова Тетяна Іванівна � голова депутатської фракції “БЮТ” у Київській міській раді (за згодою);
Мошенський Валерій Захарович � голова депутатської фракції “Блок Литвина” у Київській міській раді (за згодою);
Новохатько Леонід Михайлович � заступник голови Київської міської державної адміністрації;
Пабат Олександр Вікторович � голова депутатської фракції “Громадський актив Києва” у Київській міській ра�

ді (за згодою);
Резніков Олексій Юрійович � голова депутатської фракції “Блок Миколи Катеринчука” у Київській міській ра�

ді (за згодою);
Репік Володимир Михайлович � начальник Головного фінансового управління;
Русин Єгор Гавриїлович � в. о. начальника Головного управління комунальної власності м. Києва;
Хонда Марина Петрівна � начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з гро�

мадськістю;
Белей Віра Олександрівна � голова об’єднаного комітету профспілки Київради та Київської міської держав�

ної адміністрації (за згодою).
Заст пни олови — ерівни апарат

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 17.04.2007 № 446

Розпорядження № 108 від 28 січня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку зі змінами у складі шта�
бу з координації дій із будівництва дільниці Куренівсько�Червоноармійської лінії метрополітену від станції
“Либідська” до станції “Виставковий центр”:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 17.04.2007 № 446 “Про створення штабу з координації дій із будівництва Куренівсько�Червоноармійської лінії метропо�
літену від станції “Либідська” до станції “Виставковий центр”, виклавши склад штабу з координації дій із будівництва діль�
ниці Куренівсько�Червоноармійської лінії метрополітену від станції “Либідська” до станції “Виставковий центр” в такій ре�
дакції:

“Кучук
Михайло Ілліч — заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова штабу
Петренко
Володимир Іванович — генеральний директор ПАТ “Київметробуд”, заступник голови штабу
Федоренко
Володимир Іванович — начальник КП “Київський метрополітен”, заступник голови штабу
Марцев
Олександр Анатолійович — начальник відділу координації роботи проектних і будівельних організацій апарату
Падалка
Віктор Михайлович — перший заступник начальника Головного фінансового управління
Маміна
Ольга Володимирівна — перший заступник начальника Головного управління економіки та інвестицій
Незнал
Олександр Григорович — голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Шпильовий
Іван Федорович — перший заступник начальника Головного управління транспорту та зв’язку
Вертипорох
Олександр Андрійович — перший заступник Головного управління містобудування, архітектури та дизайну місь�

кого середовища
Марченко
Микола Сергійович — директор інституту “Київінжпроект” ПАТ “Київпроект”
Воробйов
Володимир Владиславович — директор інституту “Київдормістпроект” ПАТ “Київпроект”
Глінський
Георгій Ярополкович — генеральний директор КК “Київавтодор”
Ламбуцький
Михайло Михайлович — генеральний директор КП “Київпастранс”
Курінний
Анатолій Володимирович — начальник управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві
Медина
Степан Миколайович — перший заступник директора “Кабельні мережі” АЕК “Київенерго”
Садовий
Сергій Миколайович — начальник Головного управління контролю за благоустроєм
Ченчевий
Валерій Геннадійович — голова правління ПАТ АК “Київводоканал”
Макарчук
Ярослав Іванович — генеральний директор КО “Київзеленбуд”
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Євсєєнко
Олексій Олексійович — заступник директора Державного департаменту пожежної безпеки МНС України (за зго�

дою)
Пономаренко
Анатолій Миколайович — головний державний санітарний лікар м. Києва (за згодою)
Охотніков
Олександр Костянтинович — директор СП “Дирекція будівництва метрополітену” КП “Київський метрополітен”
Янікін
Віктор Володимирович — директор ДП “ПІ Укрметротунельпроект”
Бернацький
Болеслав Едуардович — перший заступник голови правління ПАТ “Київгаз”
Ягодка
Вадим Сергійович — начальник Головного управління екології та охорони природних ресурсів”

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністра�
ції згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 14.07.2009 № 806

Розпорядження № 52 від 19 січня 2011 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та у зв’язку з необхідніс�
тю подовження термінів виконання робіт із забезпечення водовідведення поверхневих стічних вод з тери�
торії мікрорайону Вітряні гори, вулиць Вишгородської і Полупанова в Оболонському районі, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.07.2009 № 806 “Про прокладання
дощової каналізації по вул. Полупанова від вул. Автоза�
водської до вул. Коноплянської в Оболонському райо�
ні”:

1.1. У пункті 1 цифри “2009” замінити цифрами “2011”,
а цифри “2010” замінити цифрами “2012”.

1.2. У підпункті 5.1 пункту 5 цифри “2009” замінити циф�
рами “2011”.

1.3. У підпункті 5.2 пункту 5 цифри “2010” замінити циф�
рами “2011�2012”.

1.4. У пункті 5 слова “Головному управлінню транспор�
ту” замінити словами Головному управлінню транспорту та
зв’язку”.

Голова О. Попов

Про реєстрацію змін до Статуту релігійної громади 
“Помісна християнська церква” 
у Ватутінському районі м. Києва

Розпорядження № 73 від 25 січня 2011 року

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву
голови церковної ради релігійної громади “Помісна християнська церква” у Ватутінському районі м. Ки�
єва від 21.10.2010 та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 10.10.2010 № 51,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади
“Помісна християнська церква” у Ватутінському районі м. Ки�
єва, зареєстрованого розпорядженням Київської міської дер�
жавної адміністрації від 08.07.1992 № 598, зі змінами та до�
повненнями, зареєстрованими розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 07.05.1993 № 547, ви�
клавши його в новій редакції, 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 цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про перезатвердження скоригованого 
проекту будівництва Другої нитки головного 

міського каналізаційного колектора у м. Києві

Розпорядження № 56 від 19 січня 2011 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, постано�
ви Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1269 “Про порядок затвердження інвестиційних програм
і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи”, в межах функцій місцевого органу вико�
навчої влади:

1. Перезатвердити скоригований проект будівництва Другої нитки головного міського каналізаційного колектора, реко�
мендований до перезатвердження Київською міською філією “Київдержбудекспертиза” державного підприємства “Спеціа�
лізована державна експертна організація — центральна служба Української державної будівельної експертизи” (позитивний
висновок комплексної державної експертизи від 17 грудня 2010 року № 11�00361�10), з такими основними техніко�еконо�
мічними показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що
передбачене зведеним кошторисним розрахунком вартості
будівництва, здійснюється Замовником (Головним управ�
лінням капітального будівництва виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх
детальної перевірки Київською міською філією “Київдерж�
будекспертиза” державного підприємства “Спеціалізована
державна експертна організація — центральна служба Укра�
їнської державної будівельної експертизи”.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня Представника Президента України у м. Києві від

31.01.1994 № 48 “Про затвердження проекту будівництва
другої нитки головного міського каналізаційного колектора
м. Києва”.

4. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

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

Голова О. Попов

По азни и

Одиниця
вимір

Кіль ість

Всьо о У т.ч. по чер ах б дівництва

І чер а ІІ чер а III чер а

Довжина оле тора, том числі:
-діаметр 2760 мм
-діаметр 2600 мм
Довжина пере лючень, том числі:
-самопливних
У том числі:
-3000 х 2000 мм
-діаметр 2460 мм
-діаметр 1800 мм
-діаметр 1400 мм
-діаметр 1200 мм
-напірних
У том числі:
-діаметр 1400 мм
-діаметр 1200 мм
-діаметр 900 мм

м
м
м
м
м

м
м
м
м
м
м

м
м
м

9770,0
7729,0
2041,0
900,5
725,0

37,0
160,0
84,0
79,0
365,0
175,0

23,0
132,5
20,0

4179,0
4179,0

-
147,0
147,0

37,0
-

84,0
26,0
-
-

-
-
-

3550,0
3550,0

-
53,0
53,0

-
-
-

53,0
-
-

-
-
-

2041,0
-

2041,0
525,0
525,0

-
160,0
-
-

365,0
175,0

23,0
132,5
20,0

Проп с на спроможність оле тора л/с 8600,0 -

Кошторисна вартість цінах 2010 ро без
додат ових витрат, пов'язаних
з інфляційними процесами
(з рах ванням ПДВ)
У том числі:
-БМР (без ПДВ)
- п с онала одж вальні роботи (з ПДВ)

тис. рн.

тис. рн
тис. рн

1183976,559

934816,612
234,830

447088,681

349825,966
117,397

370419,441

297954,689
67,105

366468,437

287035,957
50,328

Про відмову в реєстрації Статуту релігійної громади
“Воскресіння Господнє” Української Автокефальної 

Православної Церкви — Канонічної у Солом’янському
районі м. Києва

Розпорядження № 82 від 25 січня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу со�
вісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян
від 17.05.2010 і протокол загальних зборів засновників ре�
лігійної громади “Воскресіння Господнє” Української Авто�
кефальної Православної Церкви — Канонічної у Солом’ян�
ському районі м. Києва від 17.05.2010 № 1 та керуючись
ст.15 Закону України “Про свободу совісті та релігійні орга�
нізації”, в межах функцій місцевого органу виконавчої вла�
ди:

1. Відмовити в реєстрації Статуту релігійної громади
“Воскресіння Господнє” Української Автокефальної Право�

славної Церкви — Канонічної у Солом’янському районі 
м. Києва у зв’язку з тим, що положення зазначеного Ста�
туту та культова практика не відповідають вимогам статей
3, 5, 9, 12 Закону України “Про свободу совісті та релігій�
ні організації”.

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

Про дозвіл на прокладання інженерних мереж 
до житлового будинку на вул. Щербакова, 52 

у Шевченківському районі

Розпорядження № 109 від 28 січня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільні шляхи”, “Про
дорожній рух”, рішення Київської міської ради від 25.01.2007 № 47/708 “Про надання управлінню дер�
жавної охорони України земельної ділянки для будівництва житлових будинків, експлуатації та обслугову�
вання комплексу будівель і споруд із залученням бюджетних коштів на вул. Щербакова, 52 у Шевченків�
ському районі м. Києва”, з метою підключення житлового будинку до інженерних мереж міста та своєчас�
ного введення його в експлуатацію та враховуючи звернення управління Державної охорони України від
16.11.2010 № 2/19�1173, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити проектній будівельній компанії “Інжбуд” за
замовленням управління Державної охорони України згідно
з розробленою та затвердженою в установленому порядку
проектно�кошторисною документацією здійснити прокла�
дання дощової каналізації до будинку на вул. Щербакова,
52 у Шевченківському районі.

Прокладання мереж дощової каналізації виконати відкри�
тим способом на вул. Вільгельма Піка довжиною 150 мет�
рів до існуючого колодязя з перекриттям вулиці та з тимча�
совим закриттям руху транспорту.

Дату початку робіт додатково погодити з управлінням ДАІ
ГУ МВС України в м. Києві.

2. ТОВ “Інжбуд”:
2.1. Згідно із законодавством укласти відповідні угоди з

власниками мереж.
2.2. До початку виконання робіт одержати у встановле�

ному порядку у Головному управлінні контролю за благоуст�
роєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) ордер на виконання робіт.

2.3. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС Укра�
їни в м. Києві схему організації руху транспорту та встанов�
лення дорожніх знаків в місцях виконання робіт.

2.4. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, ос�
вітлення, сигнальні ліхтарі та забезпечити безпечний про�
хід пішоходів та проїзд транспорту в місцях виконання ро�
біт.

2.5. Роботи виконувати згідно з розділом 16 Правил бла�
гоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської
міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами і до�
повненнями).

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзної
частини вулиці за типом існуючого, а тротуарів — фігурни�
ми елементами мощення та передати за актом комуналь�
ному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них” Шевченківського району.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконан�
ня робіт покласти на головного інженера ТОВ “Інжбуд” Гу�
менюка С.Е.

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 ремонт покриття та гідроізоляції непарної сторони
Майдану Незалежності

Розпорядження № 111 від 28 січня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги” та з метою приведення дорожнього покриття та гідроізоляції непарної сторони Майда�
ну Незалежності у відповідність до державного стандарту України ДСТУ 3587�97 “Безпека дорожнього ру�
ху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану”, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити у період з 01.02.2011 року до 01.05.2011
року поточний ремонт дорожнього покриття та гідроізоля�
ції непарної сторони Майдану Незалежності.

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

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. Забезпечити виконання робіт з поточного ремонту

дорожнього покриття та гідроізоляції непарної сторони Май�
дану Незалежності у терміни, визначені пунктом 1 цього
розпорядження.

3.2. Визначити підрядну організацію для виконання ро�
біт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, відповідно
до вимог чинного законодавства.

3.3. Одержати в Головному управлінні контролю за
благоустроєм виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) ордер на
виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження.

3.4. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою
м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051.

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації) як головному розпоряднику коштів міського бюдже�
ту забезпечити фінансування виконання робіт, зазначених
в пункті 1 цього розпорядження, за рахунок коштів, перед�
бачених на поточний ремонт покриттів вулично�дорожньої
мережі м. Києва на 2011 рік.

5. 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.

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

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

Головне��правління��ом�нальної�власності

м. Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

повідомляє�про�продаж�на�а��ціоні�об’є�та�приватизації�—

нежилих�приміщень�площею�1256,3��в.м�на

в�л.�Ент�зіастів,�1/2,�літ.�“А’“

Назва�об’є�та:�Нежилі�приміщення�площею�1256,3��в.м

Адреса:�02154,�м.Київ,�в�л.�Ент�зіастів,�1/2,�літ.�“А’“

Балансо�трим�вач:� Ком�нальне� підприємство� “Київжитлоспеце�с-

пл�атація”.

Відомості�про�об’є�т�приватизації:

Нежилі�приміщення�за�альною�площею�1256,3��в.м,�в�том��числі:

І�поверх�—�частина�по��р�пі�приміщень�№1�—�1159,4��в.м;

місця�за�ально�о��орист�вання�—�96,9��в.м�(І�пов.�—�5,5��в.м,�підвал

—�91,4��в.м).

Вартість�продаж��об’є�та�без�ПДВ�—�11�376�419�(одинадцять�мільйонів

триста�сімдесят�шість�тисяч�чотириста�дев’ятнадцять)��ривень.

ПДВ�—�2� 275� 283� (два�мільйони� двісті� сімдесят� п’ять� тисяч� двісті

вісімдесят�три)��ривні�80��опійо�.

Почат�ова�вартість�продаж��об’є�та�з��рах�ванням�ПДВ�—�13�651�702

(тринадцять�мільйонів�шістсот�п’ятдесят�одна�тисяча�сімсот�дві)��ривні

80��опійо�.

С�ма��рошових��оштів�в�розмірі�10%�від�почат�ової�ціни�продаж��з��ра-

х�ванням�ПДВ�—�1�365�170��ривень�28��опійо�.

УМОВИ�ПРОДАЖУ:

1. Утримання� об’є�та� та� приле�лої� території� в� належном�� санітарно-

технічном��стані.

2. Питання�земле�орист�вання�виріш�ється�новим�власни�ом�в��станов-

леном��за�оном�поряд��.

3. Всі�витрати,�пов’язані�з���ладанням�до�овор����півлі-продаж��об’є�та

приватизації,�йо�о�нотаріальним�посвідченням�та�реєстрацією�права

власності�на�об’є�т,�бере�на�себе�по��пець.

4. Переможцю�а��ціон�:

4.1.протя�ом�п’яти�робочих�днів�з�дня�проведення�а��ціон��сплатити�на��о-

ристь�У�раїнсь�ої��ніверсальної�товарної�біржі�біржовий�збір���розмірі

5%�від�ціни�продаж��об’є�та;

4.2.поверн�ти�Головном���правлінню��ом�нальної�власності�м.�Києва�вит-

рати,�пов’язані�з�під�отов�ою�об’є�та�до�продаж�,�с�ма�я�их�с�ладає

3 171�(три�тисячі�сто�сімдесят�одна)��ривня�66��опійо�.

5. А��ціон�б�де�проведено�через�30�(тридцять)��алендарних�днів�після

п�блі�ації�о�олошення.

Місце�проведення�а��ціон�:�04070,�м.�Київ,�в�л.�Межи�ірсь�а,�1,��нівер-

сальна�товарна�біржа�“Контра�товий�дім�УМВБ”.�Почато��о�10.00.

6. Заяви�на��часть�в�а��ціоні�приймаються�за�адресою:�04070,�м.�Київ,

в�л.�Межи�ірсь�а,�1,�в�робочі�дні�з�9.00�до�18.00�(в�п’ятницю�та�пе-

редсвят�ові�дні�—�до�16.45),�обідня�перерва�з�13.00�до�14.00.�Кінце-

вий�термін�прийняття�заяв�—�три�дні�до�дати�проведення�а��ціон�.

7. Реєстраційний�внесо��в�с�мі�17�(сімнадцять)��ривень,�без�ПДВ,�спла-

ч�ється�на�рах�но��№26008172336���ВАТ�“Райффайзен�бан��Аваль”,

МФО�380805,��од�31813611,�отрим�вач:�Універсальна�товарна�біржа

“Контра�товий�дім�УМВБ”.

8. Грошові��ошти�в�розмірі�—�1�365�170��ривень�28��опійо�,�що�стано-

вить�10�відсот�ів�від�почат�ової�вартості�об’є�та�приватизації,�вно-

сяться�на�рах�но��№26008172336���ВАТ�“Райффайзен�бан��Аваль”,

МФО�380805,��од�31813611,�отрим�вач:�Універсальна�товарна�біржа

“Контра�товий�дім�УМВБ”.

9. Платіжні�засоби:�для�фізичних�та�юридичних�осіб�—��рошові��ошти.

10. Ознайомитися� з� об’є�том�можна� в� робочі� дні� за� адресою:� 02154,

м. Київ,�в�л.�Ент�зіастів,�1/2,�літ.�“А’”.

11. Одержати�додат�ов��інформацію�можна�за�адресою:�04070,�м.�Київ,

в�л.�Межи�ірсь�а,�1,��ніверсальна�товарна�біржа�“Контра�товий�дім

УМВБ”,� тел.� 461-54-39,� 461-54-26� та� за� адресою:� 01001,�м.� Київ,

в�л. Хрещати�,�10,��ім.�603,�тел.�279-72-14.

Товариство�з�обмеженою�відповідальністю

“У�рм’ясопром”,�
ЄДРПОУ�31088090,�юридична�адреса:�01000,�м.�Київ,�

Печерсь�ий�район,�б�львар�Лесі�У�раїн�и,�б�дино��26,�

в�особі�засновни�а�Петричен�а�Оле�а�Анатолійовича�

повідомляє�про�втрат��та�визнання�недійсними:

- печат�и�Товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“У�рм’ясопром”

- стат�т��Товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“У�рм’ясопром”,�затвердже-

но�о�прото�олом�№�10� за�альних� зборів� засновни�ів� ТОВ� “У�рм’ясопром”� від

9 серпня� 2005� ро��� та� зареєстровано�о� державним� реєстратором�Печерсь�ої

районної���місті�Києві�державної�адміністрації�15�серпня�2005�ро��.

- Свідоцтва�про�реєстрацію�Товариства�з�обмеженою�відповідальністю�“У�рм’ясо-

пром”,�серія�А00�№�031852,�видано�о�Печерсь�ою�районною���місті�Києві�дер-

жавною�адміністрацією�15�серпня�2005�ро��.

Дніпровсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє�Морозен�а�Ві�тора�Леонідовича,

Морозен�а�Єв�енія�Леонідовича� та�Сал�тіна

Оле�а�Оле�сандровича,�що�5��вітня�2011�ро��

о�10.00�в�приміщенні�с�д��за�адресою:�м.�Київ,

в�л.�Кошиця,�5,��аб.�112,�відб�деться�роз�ляд

цивільної�справи�за�позовом�Калашню��Ірини

Йосипівни�до�Морозен�а�Ві�тора�Леонідовича,

Морозен�а�Єв�енія�Леонідовича,�Сал�тіна�Оле-

�а�Оле�сандровича�про��с�нення�переш�од��

здійсненні� права� власності,� вселення� в�жиле

приміщення�та�виселення�інших�осіб,�стя�нен-

ня�матеріальної�і�моральної�ш�оди.

В�разі�вашої�неяв�и�справа�б�де�роз�лян�-

та���ваш��відс�тність.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�відповідача�Єфремова�Єв�ена�Воло-

димировича,�місце�проживання:�м.�Київ,�в�л.

Антонова,�17,��в.�56,�по�цивільній�справі�№�2-

2589/11�за�позовом�Череднічен�а�Оле�санд-

ра�Гри�оровича�до�Єфремова�Єв�ена�Володи-

мировича�про�стя�нення�бор��.

Роз�ляд� справи� відб�деться� 15� �вітня

2011 р.�о�10.00�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�П.�Ш�-

това,�1,��аб.�14,�під��олов�ванням�с�дді�Зінчен-

�о�С.�В.

З�оп�блі��ванням�о�олошення�про� ви�ли�

відповідач�вважається�повідомленим�про�день,

час�та�місце�роз�ляд��справи,�і�в�разі�неяв�и

до�с�д��справа�може�б�ти�роз�лян�та�за�йо�о

відс�тності.

С�ддя�Зінчен�о�С.В.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає�відповідача�—�ТОВ�“Об’єднання�це-

�ельно-піноблочних�заводів”,�я�е�розташова-

не�за�адресою:�м.�Київ,�б-р�Вернадсь�о�о,�36

для��часті�в�цивільній�справі�за�позовом�Во-

лошина�М.П.� до� ТОВ� “Об’єднання� це�ельно-

піноблочних�заводів”�про�стя�нення��оштів.

С�дове� засідання� відб�деться� 13.04.2011

ро���об�11.30�за�адресою:�м.�Київ,� в�л.�Жи-

лянсь�а,�142,��аб.�22.�С�ддя�Ш�м�Л.М.

У�разі�неяв�и�представни�а�відповідача�ТОВ

“Об’єднання�це�ельно-піноблочних�заводів”�до

с�д�� без� поважних� причин� або� �� разі� не-

повідомлення�про�причини�неяв�и�справа�б�-

де�роз�лядатись�за�йо�о�відс�тності.

С�ддя�Л.М.�Ш�м

Cолом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

повідомляє,�що�роз�ляд�цивільної�справи�за

позовом�Кредитної�спіл�и�“У�раїнсь�а��редит-

но-фінансова� �р�па”� до� Ш�мсь�ої� Лілії

Павлівни,�Яремен�о�Ві�торії�Михайлівни,�Л�-

�асю�а�Андрія�Дмитровича�про�стя�нення�за-

бор�ованості� призначено� на� 29� березня

2011 р.� на� 16.20� в� приміщенні� с�д�� (03113,

м. Київ,�в�л.�Ш�това,�1,��аб.�11)�під��олов�ван-

ням�с�дді�Лозинсь�ої�М.І.

У�с�дове�засідання�ви�ли�ається�відповідач

Ш�мсь�а�Лілія�Павлівна,�26.04.1986�ро���на-

родження,�я�ий�зареєстрований�за�адресою:

Житомирсь�а� область,� Р�жинсь�ий� район,

с. Чорноп�д�а,�в�л.�Слави,�7.

В�разі�вашої�неяв�и�справ��б�де�роз�лян�-

то���ваш��відс�тність.

Головне��правління�вн�трішньої�тор�івлі�та�поб�тово�о�обсл��ов�вання�населення�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

місцезнаходження:�м.�Київ,�в�л.�Басейна,�1/2а,�тел.�(044)246-66-32,�фа�с�246-66-34�

о�олош�є��он��рс�за�заміщення�ва�антних�посад:

1) У�відділ�рин�ів:

- �оловний�спеціаліст.

2) У�відділ�продовольчих�рес�рсів:

- провідний�спеціаліст.

3) У�відділ�поб�тово�о�обсл��ов�вання:

- провідний�спеціаліст

- провідний�спеціаліст.

Додат�ова� інформація�щодо� основних

ф�н�ціональних�обов’яз�ів,�розмір��та��мов

оплати�праці�надається��адровою�сл�жбою

Головно�о��правління.

Вимо�и�до��андидатів:

Повна� вища� освіта� відповідно�о� про-

фесійно�о� спрям�вання� за� освітньо-�валі-

фі�аційним�рівнем�спеціаліста�або�ма�істра,

стаж�роботи�за�фахом�для��оловно�о�спе-

ціаліста� на� державній� сл�жбі� не� менше

1 ро���або�стаж�роботи�на�посаді�не�менше

3 ро�ів;� для� провідно�о� спеціаліста� на

державній�сл�жбі�не�менше�1�ро���або�стаж

роботи�на�посаді�не�менше�2�ро�ів

До��менти� приймаються� протя�ом

30 �алендарних�днів�з�дня�о�олошення�про

проведення��он��рс�.

До��ва�и��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн�

енер�ію,�що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�24.03.2011�№�389�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію

для�споживачів�(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних

роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�У�раїни����вітні�2011�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1��вітня�2011�ро��

І��лас

напр��и

(27,5��В�

і�вище)

Крім�

то�о,

ПДВ

з�

ПДВ

ІІ��лас

напр��и�

(до�

27,5��В)

Крім�

то�о,�

ПДВ

з

ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення�та�населених�п�н�тів,

місь�о�о�еле�трично�о�транспорт�,��оп./�Вт�од
62,26 12,45 74,71 79,27 15,85 95,12

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-

поб�тові�потреби�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт�од

(Постанова�НКРЕ�№8/1�від�13.01.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності

—�в�дво�ратном��розмірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном

У�раїни� “Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни� “Про

еле�троенер�ети��”� від� 23.06.2005� № 2706� та

Постановою�НКРЕ�№�558�від�26.07.2005,��рн/�Вт

25,78 25,78�

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 1262�від�4.11.2009):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,35

1,02

1,68

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00

з�10.00�до�18.00

з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00

з�18.00�до�22.00

Для� двозонних� тарифів, диференційованих� за

періодами� час�,� встановлюються� та�і� тарифні

�оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�№ 1262�від�4.11.2009):

� Нічний�період

� Денний�період

0,4

1,5

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

АК�“Київенер�о”

хрещатик

Піль�ова�передплата�з�достав�ою��азети�
в�поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 6��рн.�50��оп.

на�3�місяці�— 19��рн.�50��оп.

на�6�місяців�— 39��рн.�00��оп.

на�12�місяців�— 78��рн.�00��оп.

на�місяць�—� 21��рн.�50��оп.

на�3�місяці�— 64��рн.�50��оп.

на�6�місяців�— 129��рн.�00��оп.

на�12�місяців�— 258��рн.�00��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні�ціни

на�місяць�—� 10��рн.�90��оп.

на�3�місяці�— 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�місяці�— 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

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

Відповіді�на��росворд�

По� �оризонталі: 4.��ранти�6.пасьянс�9.патер�10.дюшес�11.бон�13.б�риме�14.ювелір�15.жах�

17.малю��19.метро�20.Р�бі�он�21.�ап�цин��

По�верти�алі:�1.��сар�2.пальто�3.стенд�5.сам�раї�6.педи�юр�7.сюзерен�8.демі�р��11.беж�12.нюх

16.аліл�я�18.��ла��19.мотив�


