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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про надання дозволів на створення органів 

самоорганізації населення — будинкових комітетів 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 6/5393 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”,
рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в місті Ки�
єві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення ор�
гану самоорганізації населення від 09.04.08, протокол збо�
рів жителів за місцем проживання від 15.03.08 та список
учасників зборів жителів за місцем проживання:

1.1. Дозволити створити орган самоорганізації населен�
ня та визначити його назву — “Будинковий комітет “Прос�
пект Науки, 33”.

1.2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Бу�
динковий комітет “Проспект Науки, 33” діє в межах терито�
рії будинку № 33 на проспекті Науки в Голосіївському райо�
ні м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживан�
ня від 15.03.08 на території діяльності органу самооргані�
зації населення “Будинковий комітет “Проспект Науки, 33”
мешкають на законних підставах (зареєстровано за місцем
проживання) 269 жителів, у тому числі 221 житель, який
має право голосу станом на 15.03.08.

2. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення ор�
гану самоорганізації населення від 09.04.08, протокол збо�
рів жителів за місцем проживання від 15.03.08 та список
учасників зборів жителів за місцем проживання:

2.1. Дозволити створити орган самоорганізації населен�
ня та визначити його назву — “Будинковий комітет “Прос�
пект Науки, 35”.

2.2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Бу�
динковий комітет “Проспект Науки, 35” діє в межах терито�
рії будинку № 35 на проспекті Науки в Голосіївському райо�
ні м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживан�
ня від 15.03.08 на території діяльності органу самооргані�
зації населення “Будинковий комітет “Проспект Науки, 35”
мешкають на законних підставах (зареєстровано за місцем
проживання) 132 жителі, у тому числі 118 жителів, які ма�
ють право голосу станом на 15.03.08.

3. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення ор�
гану самоорганізації населення від 09.04.08, протокол збо�
рів жителів за місцем проживання від 15.03.08 та список
учасників зборів жителів за місцем проживання:

3.1. Дозволити створити орган самоорганізації населен�
ня та визначити його назву — “Будинковий комітет “Прос�
пект Науки, 35, корпус 2”.

3.2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Бу�
динковий комітет “Проспект Науки, 35, корпус 2” діє в ме�
жах території будинку № 35, корпус 2 на проспекті Науки в
Голосіївському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживан�
ня від 15.03.08 на території діяльності органу самооргані�
зації населення “Будинковий комітет “Проспект Науки, 35,
корпус 2” мешкають на законних підставах (зареєстровано
за місцем проживання) 153 жителі, у тому числі 132 жите�
лі, які мають право голосу станом на 15.03.08.

4. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення ор�
гану самоорганізації населення від 09.04.08, протокол збо�
рів жителів за місцем проживання від 22.03.08 та список
учасників зборів жителів за місцем проживання:

4.1. Дозволити створити орган самоорганізації населен�
ня та визначити його назву — “Будинковий комітет “Прос�
пект Науки, 35, корпус 3”.

4.2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Бу�
динковий комітет “Проспект Науки, 35, корпус 3” діє в ме�
жах території будинку № 35, корпус 3 на проспекті Науки в
Голосіївському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем прожи�
вання від 22.03.08 на території діяльності органу само�
організації населення “Будинковий комітет “Проспект На�
уки, 35, корпус 3” мешкають на законних підставах (за�
реєстровано за місцем проживання) 54 жителі, у тому
числі 53 жителі, які мають право голосу станом на
22.03.08.

5. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення ор�
гану самоорганізації населення від 09.04.08, протокол збо�
рів жителів за місцем проживання від 15.03.08 та список
учасників зборів жителів за місцем проживання:

5.1. Дозволити створити орган самоорганізації населен�
ня та визначити його назву — “Будинковий комітет “Прос�
пект Науки, 35, корпус 4”.

5.2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Бу�
динковий комітет “Проспект Науки, 35, корпус 4” діє в ме�
жах території будинку № 35, корпус 4 на проспекті Науки в
Голосіївському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживан�
ня від 15.03.08 на території діяльності органу самооргані�
зації населення “Будинковий комітет “Проспект Науки, 35,
корпус 4” мешкає на законних підставах (зареєстровано за
місцем проживання) 151 житель, у тому числі 120 жителів,
які мають право голосу станом на 15.03.08.

6. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення ор�
гану самоорганізації населення від 09.04.08, протокол збо�
рів жителів за місцем проживання ‘від 15.03.08 та список
учасників зборів жителів за місцем проживання:

6.1. Дозволити створити орган самоорганізації населен�
ня та визначити його назву — “Будинковий комітет “Прос�
пект Науки, 39”.

6.2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Бу�
динковий комітет “Проспект Науки, 39” діє в межах терито�
рії будинку № 39 на проспекті Науки в Голосіївському райо�
ні м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживан�
ня від 15.03.08 на території діяльності органу самооргані�
зації населення “Будинковий комітет “Проспект Науки, 39”
мешкають на законних підставах (зареєстровано за місцем
проживання) 125 жителів, у тому числі 112 жителів, які ма�
ють право голосу станом на 15.03.08.

7. Основними напрямками діяльності органів самоорга�
нізації населення — будинкових комітетів є:

7.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні пи�
тань місцевого значення у межах Конституції і законів Укра�
їни.

7.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та
інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відпо�
відних послуг.

7.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культур�
ного розвитку території діяльності органів самоорганізації на�
селення, інших місцевих програм.

8. Надати органам самоорганізації населення — будин�
ковим комітетам у межах території їх діяльності такі власні
повноваження:

8.1. Представляти разом з депутатами Київради інтере�
си жителів у Київраді, місцевих органах виконавчої влади.

8.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України,
реалізації актів Президента України та органів виконавчої
влади, рішень Київради та її виконавчих органів, розпоря�
джень Київського міського голови, рішень, прийнятих міс�
цевими референдумами.

8.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до про�
ектів програм соціально�економічного і культурного розвит�
ку, бюджетів міста Києва.

8.4. Організовувати на добровільних засадах участь на�
селення у заходах щодо охорони навколишнього природно�
го середовища, проведенні робіт з благоустрою, озеленен�
ня та утримання в належному стані прибудинкових терито�
рій, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат ди�
тячої творчості, клубів за інтересами тощо.

8.5. Організовувати на добровільних засадах участь на�
селення у здійсненні заходів щодо ремонту приміщень за�
гального користування із дотриманням встановленого зако�
нодавством порядку проведення таких робіт.

8.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадя�
нам, які мешкають у житлових будинках на територіях ді�
яльності органів самоорганізації населення, житлово�кому�
нальних послуг та за якістю проведених у зазначених жит�
лових будинках ремонтних робіт.

8.7. Надавати необхідну допомогу навчальним закладам,
закладам та організаціям культури, фізичної культури і спор�
ту у проведенні культурно�освітньої, спортивно�оздоровчої
та виховної роботи серед населення, розвитку художньої
творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню
культурної спадщини, традицій народної культури, охороні
пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових
обрядів.

8.8. Організовувати допомогу громадянам похилого ві�
ку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військо�

вослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а
також самотнім громадянам, дітям�сиротам та дітям, по�
збавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з
цих питань до Київради.

8.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного
нагляду в здійсненні ними протипожежних заходів, органі�
зовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки,
брати участь у здійсненні громадського контролю за додер�
жанням вимог пожежної безпеки.

8.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохорон�
ним органам у забезпеченні охорони громадського порядку.

8.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом гро�
мадян.

8.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи
навчання, які мешкають у межах території діяльності відпо�
відного органу самоорганізації населення.

8.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей
з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи
з мешканцями.

8.14. Інформувати громадян про діяльність органу само�
організації населення, організовувати обговорення проектів
його рішень з найважливіших питань.

9. Органи самоорганізації населення — будинкові комі�
тети набувають власних повноважень після їхньої реєстра�
ції у виконавчому органі Київради (Київській міській держав�
ній адміністрації) в порядку, встановленому статтею 13 За�
кону України “Про органи самоорганізації населення”, та з

дня його державної реєстрації в порядку, встановленому
Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців”.

10. Органам самоорганізації населення — будинковим
комітетам у місячний термін після державної реєстрації на�
правити до секретаріату Київради копії таких реєстраційних
документів: положення про орган самоорганізації населен�
ня, свідоцтва про реєстрацію у виконавчому органі Київра�
ди (Київській міській державній адміністрації), свідоцтва про
державну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний код 
(ЄДРПОУ), списку персонального складу членів органу са�
моорганізації населення.

11. Контроль за фінансовою діяльністю органів самоор�
ганізації населення — будинкових комітетів у межах своїх
повноважень здійснюють Київська міська рада та виконав�
чий орган Київради (Київська міська державна адміністра�
ція).

12. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики і на виконавчий орган Київради (Київську міську дер�
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади 
міста Києва закінчених 
будівництвом об’єктів 

комунального призначення

Рішення Київської міської ради № 29/5416 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу
України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, у зв’язку із закінченням будівництва транспортної розв’язки на Московській
площі у Голосіївському районі м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва закінчений будівництвом об’�
єкт — “Реконструкція транспортної розв’язки на Москов�
ській площі в Голосіївському районі м. Києва” (сертифі�
кат відповідності від 14.12.10 № КВ000539, виданий на
підставі акта готовності об’єкта до експлуатації від
15.11.10) згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Закріпити на праві господарського відання за кому�
нальними підприємствами об’єкти комунального призна�
чення згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Доручити Головному управлінню комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) спільно з КП
“Дирекція будівництва шляхово�транспортних споруд 

м. Києва” передати у володіння та користування обслу�
говучим організаціям об’єкти комунального призначення
згідно з додатком 3 до цього рішення на умовах, визна�
чених відповідними угодами.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про зарахування до комунальної 
власності територіальної громади 

міста Києва закінчених будівництвом об’єктів 
комунального призначення

Рішення Київської міської ради № 30/5417 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу
України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, у зв’язку із закінченням будівництва з’їздів з Подільського мостового перехо�
ду Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва закінчений будівництвом об’єкт — “Влаш�
тування з’їздів з Подільського мостового переходу через 
р. Дніпро на Рибальський півострів та на вулицю Набережно�
Хрещатицьку у Подільському районі м. Києва у складі будів�
ництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро. 
І�ша черга” (сертифікат відповідності від 22.10.10 № КВ000428,
виданий на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації від
01.10.10) згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Закріпити на праві господарського відання за кому�
нальними підприємствами об’єкти комунального призна�
чення згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) спільно з КП “Дирекція бу�
дівництва шляхово�транспортних споруд м. Києва” переда�
ти у володіння та користування обслуговуючим організаці�
ям об’єкти комунального призначення згідно з додатком 3
до цього рішення на умовах, визначених відповідними уго�
дами.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 31 березня 2011 року за № 12/871

Про встановлення нормативів рентабельності 
на ринках з продажу продовольчих 

та непродовольчих товарів
Розпорядження № 344 від 11 березня 2011 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про вста�
новлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін
(тарифів)” (із змінами і доповненнями), Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень
(площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, затверджено�
го наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва від 30.06.2009 № 638/109 “Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та
оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродо�
вольчих товарів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2009 за № 600/16616, з метою
регулювання цін за надання послуг оренди торгових приміщень (площ) та плати за послуги, що надають�
ся на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів:

1. Встановити норматив рентабельності у розмірі 12 від�
сотків при розрахунках плати за надання в оренду торгових
приміщень (площ), торговельно�технологічного та/або хо�
лодильного устаткування та плати за послуги, що надають�
ся у торговельних об’єктах та ринках з продажу продоволь�
чих та непродовольчих товарів.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 02.03.2010 № 110 “Про вста�
новлення нормативів рентабельності на ринках з продажу

продовольчих та непродовольчих товарів”, зареєстроване в
Головному управлінні юстиції у місті Києві 16.03.2010 за
№ 3/828.

3. Це розпорядження набуває чинності з моменту його
оприлюднення.

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

Голова О. Попов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 березня 2011 року за № 8/867

Про встановлення творчих стипендій 
талановитим дітям та студентам мистецьких навчальних

закладів міста Києва
Розпорядження № 354 від 11 березня 2011 року

Відповідно до пункту 1 статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та з метою заохо�
чення талановитих дітей та студентів мистецьких навчальних закладів, в межах функцій місцевого органу
виконавчої влади:

1. Встановити 75 щомісячних творчих стипендій голови
Київської міської державної адміністрації талановитим сту�
дентам вищих навчальних закладів, які підпорядковані Го�
ловному управлінню культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), у
розмірі 200.00 (двісті) гривень кожна.

2. Затвердити Положення про щомісячну творчу стипен�
дію голови Київської міської державної адміністрації тала�
новитим студентам вищих навчальних закладів, які підпо�
рядковані Головному управлінню культури виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), що додається.

3. Встановити 75 щорічних творчих стипендій голови Ки�
ївської міської державної адміністрації талановитим дітям —
учням початкових спеціалізованих мистецьких навчальних за�
кладів системи Головного управління культури виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), у розмірі 1000.00 (тисяча) гривень.

4. Затвердити Положення про щорічну творчу стипендію
голови Київської міської державної адміністрації таланови�
тим дітям — учням початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів системи Головного управління культу�
ри виконавчого органу “Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), що додається.

5. Головному управлінню культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) передбачати видатки на виплату щомісячних стипен�
дій голови Київської міської державної адміністрації талано�
витим студентам вищих навчальних закладів в межах за�
гальних асигнувань по галузі “Освіта” та видатки на випла�
ту творчих стипендій голови Київської міської державної ад�
міністрації талановитим дітям — учням початкових спеціалі�
зованих мистецьких навчальних закладів в межах загальних
асигнувань по галузі “Культура і мистецтво”.

6. Заступнику голови відповідно до розподілу обов’язків
прийняти рішення щодо висвітлення цього розпорядження
в засобах масової інформації.

7. Розпорядження набирає чинності з моменту його опри�
люднення.

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

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про заходи щодо впорядкування розміщення 
тимчасових споруд у місті Києві

Розпорядження № 379 від 18 березня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення реаліза�
ції конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, усунення дублюючих дозвільних проце�
дур під час розміщення тимчасових споруд, комплексного упорядкування розміщення тимчасових споруд
на території міста, встановлення контролю та нагляду за їх розміщенням та забезпечення належного бла�
гоустрою міста, збільшення надходжень до бюджету, створення передумов для запровадження довгостро�
кових відносин у даній сфері, враховуючи ДБН Б.1�1�93 “Система містобудівної документації і ведення
містобудівних кадастрів населених пунктів”, на виконання Положення про порядок розміщення тимчасо�
вих споруд у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.05.2009 № 462/1518 (із
змінами та доповненнями), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Доручити Головному управлінню містобудування та
архітектури координацію діяльності структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) із впорядкування розміщення
та функціонування тимчасових споруд у місті Києві.

2. Головам районних в місті Києві державних адміністра�
цій, Головному управлінню з питань торгівлі та побуту, Го�
ловному управлінню економіки та інвестицій, Головному
управлінню з питань регуляторної політики та підприємниц�
тва підготувати та надати до Головного управління містобу�
дування та архітектури в паперовому та електронному ви�
гляді:

— до 30 квітня 2011 року інформацію про кількість встанов�
лених тимчасових споруд станом на 1 березня 2011 року;

— до 10 травня 2011 року пропозиції про необхідну кіль�
кість тимчасових споруд за видами діяльності (з врахуван�
ням існуючих) в розрізі вулиць;

3. Головному управлінню містобудування та архітектури:
— до 20 травня 2011 року узагальнити інформацію про

кількість встановлених тимчасових споруд в місті Києві та
створити електронну базу даних тимчасових споруд. Ви�
вчити та при необхідності внести пропозиції щодо можли�
вості створення комунального підприємства, основним на�
прямом діяльності якого передбачити створення додатко�
вої інфраструктури для надання послуг населенню, збільшен�
ня кількості робочих місць для малого бізнесу, підготовку
пакета дозвільних документів (за принципом “єдиного вік�
на”) на встановлення та ведення діяльності в тимчасових спо�
рудах.

Виконати роботу із підготовки комплексної схеми розмі�
щення тимчасових споруд в місті Києві в наступному по�
рядку:

— до 15.04.2011 розробити та подати на затверджен�
ня голові Київської міської державної адміністрації проект

розпорядження про порядок розроблення та затверджен�
ня паспортів вулиць, комплексної схеми тимчасових спо�
руд в м. Києві та порядок розміщення тимчасових споруд
до затвердження паспорта вулиці або комплексної схеми.
Під час розробки порядку врахувати, що паспорт вулиці
включає інформацію про інженерно�транспортну інфра�
структуру, благоустрій території, дані моніторингу з пла�
ном робіт та іншу інформацію щодо використання вулиці,
визначає та регулює питання розміщення елементів бла�
гоустрою;

— започаткувати розробку відповідної частини паспортів
вулиць, що стосується розміщення тимчасових споруд як
складової частини комплексної схеми розміщення тимчасо�
вих споруд в м. Києві в наступному порядку:

— до 30.06.2011 розробити відповідні частини паспортів
вулиць в центральній частині міста та головних магістралей
(перша черга) відповідно до додатка до цього розпоряджен�
ня;

— до 31.07.2011 розробити відповідні частини паспортів
вулиць в межах другої черги відповідно до додатка до цьо�
го розпорядження;

— протягом 10 днів з моменту затвердження частин пас�
портів вулиць, зазначених у додатку, запропонувати графік
розробки та затвердження паспортів вулиць для решти ву�
лиць м. Києва задля досягнення охоплення паспортами ву�
лиць не менше 50 % території міста;

— до 01.06.2011 підготувати адресний перелік тимчасо�
вих споруд, розміщених в центральній частині міста та го�
ловних магістралях, встановлених самовільно, без будь�якої
дозвільної документації, та підготувати на затвердження
план комплексних заходів для їх демонтажу, відповідно до
діючого законодавства з урахуванням наступних пропози�
цій:

— тимчасові споруди, що встановлені під час дії морато�
рію;

— тимчасові споруди, розміщення яких викликає обурен�
ня громадян;

— тимчасові споруди, встановлені в зоні ЄВРО�2012 
(1,5 км) та метрополітену (20 м від входу/виходу);

— тимчасові споруди встановлені за підробленими доку�
ментами та взагалі без документів;

— тимчасові споруди, встановлені поблизу навчальних
закладів;

— тимчасові споруди, встановлені в зонах культових спо�
руд, пам’ятників;

— тимчасові споруди, встановлені в зоні регулювання за�
будови І категорії та у зелених зонах м. Києва.

Висвітлити дану інформацію на сайті Київської міської
державної адміністрації;

— до 15.06.2011 року на підставі пропозицій та ана�
лізу наданої структурними підрозділами виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інформації, з метою врахування інтересів
власників тимчасових споруд розробити зміни до Поло�
ження про порядок розміщення тимчасових споруд у міс�
ті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 21.05.2009 № 462/1518 (із змінами та доповнення�
ми);

4. Головному управлінню земельних ресурсів:
— до 15 квітня 2011 року відповідно до законодавства в

установленому порядку розробити та подати на затверджен�
ня порядок передачі земельних ділянок під розміщення тим�
часових споруд за договорами оренди, тимчасового корис�
тування або договорах особистих земельних сервітутів; під�
готувати проект рішення для затвердження даного порядку
Київською міською радою.

5. Головному управлінню контролю за благоустроєм:
— до 15.04.2011 розробити спільно з Головним управ�

лінням містобудування та архітектури регламент роботи ко�
місії з питань впорядкування розміщення тимчасових спо�
руд (малих архітектурних форм) на території м. Києва, ство�
реної розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від
30.04.2010 № 323;

— до 30.04.2011 провести перевірку встановлених тим�
часових споруд на предмет наявності дозвільної докумен�
тації (договір оренди землі, дозвіл, ордер або інший до�
звільний документ) на їх встановлення, терміну дії дозвіль�
ного документу, та надати в електронному та паперовому
вигляді відповідну інформацію по кожній тимчасовій спору�
ді в Головне управління містобудування та архітектури та ін�
формацію щодо кількості встановлених тимчасових споруд
станом на 01.03.2011 року з зазначенням місця розташу�
вання, площі та виду діяльності.

6. Головному фінансовому управлінню надати пропози�
ції щодо можливих джерел фінансування робіт з розробки
частини паспортів вулиць, що стосується розміщення тим�
часових споруд.

7. Головному управлінню з питань внутрішньої політики
та зв’язків з громадськістю, відділу інформаційного забез�
печення, Управлінню преси та інформації здійснювати ви�
світлення заходів із упорядкування розміщення тимчасових
споруд на території міста Києва.

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про затвердження плану міських заходів 
щодо реалізації Загальнодержавної 

програми розвитку первинної 
медико;санітарної допомоги 

на засадах сімейної медицини
Розпорядження № 440 від 31 березня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про затверджен�
ня Загальнодержавної програми розвитку первинної медико�санітарної допомоги на засадах сімейної ме�
дицини на період до 2011 року”, пункту 3 рішення розширеної Колегії виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.07.2010 № 10 “Про стан організації надання ме�
дичної допомоги мешканцям міста Києва” та з метою покращення надання первинної медико�санітарної
допомоги на засадах сімейної медицини мешканцям столиці:

1. Затвердити план міських заходів щодо реалізації За�
гальнодержавної програми розвитку первинної медико�са�
нітарної допомоги на засадах сімейної медицини (далі —
міський план заходів), що додається.

2. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та районним в місті Києві державним адмініс�
траціям, виконавцям міського плану заходів, забезпечити ви�
конання міського плану заходів.

3. 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

Про встановлення меморіальних дощок, 
анотаційних дощок та меморіальних плит у м. Києві

Розпорядження № 372 від 17 березня 2011 року

Відповідно до Положення про порядок найменування об’єктів міського підпорядкування, вшанування
пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у м. Києві, затвердженого рішенням Київ�
ської міської ради від 29.04.04 № 206/1416, та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити меморіальні дошки, анотаційні дошки, ме�
моріальні плити згідно з Переліком меморіальних дощок,
анотаційних дощок та меморіальних плит, що встановлюю�
ться у м. Києві, який додається.

2. Взяти до відома, що витрати, пов’язані із виготовлен�
ням меморіальних дощок, анотаційних дощок, меморіаль�
них плит та плит з пояснювальним текстом, будуть профі�
нансовані за спонсорські кошти та кошти ініціаторів вста�
новлення, що зазначені у додатку.

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

Голова О. Попов

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

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

Головне��правління�з�питань�під�отов�и�та

проведення�в�У�раїні�фінальної�частини�чемпіонат�

Європи�2012�ро���з�ф�тбол��ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС�НА�ЗАМІЩЕННЯ�ВАКАНТНИХ�ПОСАД:

Вимо�и�до��андидатів�при�прийнятті�на�робот�:

Головних�спеціалістів

- досвід�роботи�в�інженерно-б�дівельній�сфері;

- досвід�роботи�в�засобах�масової�інформації.

Провідно�о�спеціаліста�(ди�ретна�посада)

- вища�е�ономічна�освіта�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и:

- вища�освіта�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста;

- стаж�роботи� за�фахом� (для� �оловних� спеціалістів� не�менше� 3� ро�ів)� або� досвід� роботи� на

державній�сл�жбі;

- володіння�питаннями�під�отов�и�до�Євро-2012;

- вільне�володіння�ан�лійсь�ою�мовою;

- вільне��орист�вання�ПК,�знання�та�ви�ористання�про�рам�(Excel,�Paint�Shop,�Adobe�Іllustrator).

Конта�тний�телефон�581-98-56

До��менти�на��часть����он��рсі�подаються�до�Головно�о��правління�з�під�отов�и�Євро�2012

(КМДА)� протя�ом� 30� днів� з� дня� п�блі�ації� о�олошення� в� �азеті,� за� адресою:� 01030,� м.� Київ,

в�л. Б. Хмельниць�о�о,�16-22,�пов.�12,��ім.�1204.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�проведення��он��рс��№50-О

з�відбор��с�б’є�тів�оціночної�діяльності,�я�і�б�д�ть�зал�чені�до�проведення�незалежної

оцін�и�майна�територіальної��ромади�м.�Києва,�що�переб�ває�на�балансі

�ом�нально�о�підприємства�“Міжнародний�аеропорт�“Київ”�(Ж�ляни)

та підля�ає передачі�в�орендне��орист�вання�з�ідно�з�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.02.2011�№28/5415.

Мета�оцін�и�—�визначення�вартості�для�подальшо�о�розрах�н���орендної�плати.

Кіль�ість� інвентарних� об’є�тів�—�1826� одиниць,� в� том�� числі� �іль�ість� б�дівель� та� спор�д�—� 146� одиниць� (з�ідно� з

додат�ом�1�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.02.2011�№28/5415).

Місцезнаходження�об’є�тів�оцін�и:�просп.�Повітрофлотсь�ий,�73,�просп.�Повітрофлотсь�ий,�79,�просп.�Повітрофлотсь�ий,

81,�просп.�Повітрофлотсь�ий,�86-А,�просп.�Повітрофлотсь�ий,�88,�просп.�Повітрофлотсь�ий,�92,�просп.�Повітрофлотсь�ий,

96,�просп.�Повітрофлотсь�ий,�96-А,�просп.�Повітрофлотсь�ий,�96Б;�Київсь�а�обл.,�Виш�ородсь�ий�р-н,�с.�Воропаєв.

Залиш�ова�балансова�вартість�станом�на�31.12.2010�—�25�826�392,40��рн.

Дата�оцін�и�—�31.03.2011.

Вид�вартості�—�відповідно�до�вимо��п.19�Методи�и�оцін�и�вартості�об’є�тів�оренди,�затвердженої�постановою�Кабінет�

Міністрів�У�раїни�від�10.08.1995�№�629

Термін�ви�онання�робіт�—�12��алендарних�днів�від�дати���ладання�до�овор��на�проведення�оцін�и�майна.

Кон��рсний�відбір�с�б’є�тів�оціночної�діяльності�б�де�здійснюватись�відповідно�до�Положення�про��он��рсний�відбір�с�б’є�тів

оціночної� діяльності,� затверджено�о� на�азом�Фонд�� державно�о�майна� У�раїни� 25.11.2003� р.�№2100� і� зареєстровано�о� �

Міністерстві�юстиції�У�раїни�19.12.2003�р.�за�№�1194/8515.�

Вимо�ами�до�претендентів�для��часті����он��рсі�є�наявність:

- відповідної��валіфі�ації�оцінювачів�стосовно�оцін�и�об’є�та,�що�має�підтвердж�ватися�чинними��валіфі�аційними�до��ментами

оцінювачів�та�свідоцтвами�про�реєстрацію�в�Державном��реєстрі�оцінювачів,�виданими�відповідно�до�Поряд���реєстрації

фізичних�осіб�(оцінювачів)���Державном��реєстрі�оцінювачів,�затверджено�о�на�азом�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�від

19.12.01�№�2355�і�зареєстровано�о�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�28.12.01�за�№1092/6283;�

- досвід��с�б’є�та�оціночної�діяльності���проведенні�оцін�и�майна,�зо�рема�подібно�о�майна;

- перелі���оцінювачів,� я�і�б�д�ть�зал�чені�до�ви�онання�робіт� з�оцін�и�майна�та�підписання�звітів�про�оцін���майна,� та� їх

особисто�о�досвід����проведенні�оцін�и�подібно�о�майна;

- письмової�з�оди�оцінювачів,�я�их�додат�ово�б�де�зал�чено�с�б’є�том�оціночної�діяльності�до�ви�онання�робіт�з�оцін�и�майна.

До��часті�в��он��рсі�мож�ть�б�ти�доп�щені�с�б’є�ти�оціночної�діяльності,�я�і�діють�на�підставі�сертифі�атів�с�б’є�тів�оціночної

діяльності,� виданих� відповідно� до� За�он�� У�раїни� “Про� оцін���майна,� майнових� прав� та� професійн�� оціночн�� діяльність� в

У�раїні”,�я�ими�передбачено�здійснення�пра�тичної�діяльності�з�оцін�и�майна�за�напрямами�оцін�и�майна�та�спеціалізаціями

��межах�цих�напрямів,�що�відповідають�об’є�т��оцін�и.

Учасни�ам� �он��рс�� необхідно� подати� до� Головно�о� �правління� �ом�нальної� власності� м.� Києва� �он��рсн�

до��ментацію�в�одном��запечатаном���онверті,�до�я�о�о�додається�лист�з�описом�наданих�до��ментів.

1. Заява�на��часть�в��он��рсі�(за�встановленою�формою)

2. Підтвердні�до��менти�(в�1-м��е�земплярі):

- �опія��становчо�о�до��мента�претендента.

- �опії� �валіфі�аційних�до��ментів�оцінювачів,� я�і�працюють���штатном��с�ладі� та�я�их�б�де�зал�чено�до�проведення

оцін�и�та�підписання�звіт��про�оцін���майна.

- письмові� з�оди� оцінювачів,� я�их� б�де� додат�ово� зал�чено� претендентом� до� проведення� робіт� з� оцін�и�майна� та

підписання�звіт��про�оцін���майна,�завірені�їх�особистими�підписами.

- �опія�сертифі�ата�с�б’є�та�оціночної�діяльності,�видано�о�претендент��Фондом�державно�о�майна�У�раїни.

- інформація�про�претендента�(до��мент,�я�ий�містить�відомості�про�претендента�щодо�йо�о�досвід��роботи,��валіфі�ації

та� особисто�о� досвід�� роботи� оцінювачів,� я�і� працюють� �� йо�о�штатном�� роз�ладі� та� додат�ово� зал�чаються� ним

з незалежної�оцін�и�майна,���том��числі�подібно�о�майна�тощо).

3. Кон��рсна�пропозиція�(на��ожний�об’є�т�о�ремо)�претендента�подається���запечатаном���онверті�і�містить�пропозицію

щодо�вартості�ви�онання�робіт,��аль��ляції�витрат,�пов’язаних�з�ви�онанням�робіт,�а�та�ож�термін��ви�онання�робіт.

Кон��рс� відб�деться� об� 11.00� 22.04.2011� ро��� в� Головном�� �правлінні� �ом�нальної� власності� м.� Києва� за

адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10.�Телефон�для�довідо�:�279-54-83,�279-56-59.

До��менти�приймаються�до�13.00�18.04.2011�ро���за�адресою�:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10,��ім.�510.�Телефон

за�ально�о�відділ��279-27-19.

Подільсь�ий� районний� с�д� м.� Києва

повідомляє,�що�с�дове�засідання�по�справі�за

позовом�Клоч�ова�М.І.�до�Клоч�ової�В.О.,�тре-

тя� особа�ПАТ� “перший� інвестиційний� бан�”

про�поділ�майна�подр�жжя�та�з�стрічною�по-

зовною� заявою� Клоч�ової� В.О.� до� Клоч�ова

М.І.,�Линової�В.М.,третя�особа�Товарна�біржа

“У�ррес�рс”� про� визнання� до�овор�� не-

дійсним,�витреб�вання�майна�з�ч�жо�о�неза-

�онно�о�володіння�та�поділ�майна�подр�жжя

відб�деться� 13� �вітня� 2011� р.� о� 14.00� в

приміщенні� Подільсь�о�о� районно�о� с�д�

м. Києва�(в�л.�Хорива,�21,�зал�№�3).

С�ддя�О.А.�Роман

Печерсь�ий�районний�с�д�м.�Києва��по-

відомляє�про�день,�час�та�місце�с�дово�о�засідан-

ня���справі�за�позовом�Ям�ово�о�Я.О.�до�Ям�о-

во�о�О.І.,�Ям�ово�о�Б.О.�та�інших�про�визнання�осіб

та�ими,�що�втратили�право��орист�вання�жилим

приміщенням���зв’яз���з�відс�тністю�в�ньом��по-

над�шість�місяців�без�поважних�причин�в�поряд-

���передбаченом��ЦПК�У�раїни,�я�е�призначено

на�14 �вітня�2011�ро���о�14.30�за�адресою:�м.�Київ

—�01001,�в�л.�Хрещати�,�42-А,��аб.�14�(�олов�ю-

чий�—�с�ддя�Остапч���Т.В.)

В�разі�неяв�и�в�с�дове�засідання�відповідачів:

Ям�ово�о�Оле�сандра�Івановича,�Ям�ово�о�Бо�-

дана�Оле�сандровича,�Ям�ово�о�Р�слана�Оле�-

сандровича,�що�зареєстровані�за�адресою:�01103,

м.�Київ,�в�л.�Кі�відзе,�б�д.�30,��в.�15,�справа�б�де

роз�лян�та���їх�відс�тність,�відповідно�до�ст.�169

ЦПК�У�раїни.

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

ли�ає�Острово�о�Оле�сандра�Юрійовича�в�я�ості

відповідача�по�справі�№�2-1102/1,�за�позовом

Острової�Анни�Гри�орівни�до�Острово�о�Оле�-

сандра�Юрійовича�про�розірвання�шлюб�.

С�дове�засідання�відб�деться�11.05.2011 р.,

о�9.30,�в�приміщенні�Дніпровсь�о�о�районно-

�о�с�д��м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ко-

шиця,�5,��аб.�207.�У�разі�вашої�неяв�и,�спра-

ва�б�де�роз�лян�та���ваш��відс�тність�за�на-

явними���справі�до�азами.

С�ддя�Бартащ���Л.П.

За��блено�свідоцтво�про�право

власності� на� нежитлов�� б�дівлю

по�в�л.�Де�тярівсь�а, 8-А, видане

ТОВ�НТЦ� “У�рбазіс�омпані”� Го-

ловним��правлінням��ом�нальної

власності� м.� Києва� 18� �вітня

2008 р.�за�№�587-В.

Втрачене� посвідчення� ди-

тини� з� ба�атодітної� сім’ї

№ 006132� на� ім’я� Гре��ль

І�оря� Оле�овича� вважати

недійсним.

� Посвідчення�особи, я�а�постраж-

дала� внаслідо�� чорнобильсь�ої

�атастрофи,��ате�орія�1, серія�А,

№ 440166�та�в�лад���№�164326

на�ім’я�Маніти�Оле�а��Федоровича

вважати�недійсними.

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) 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:� 8.� �аліфе�9.� апо�ей�10.�напій�11.� станси�12.� �ратер�13.� с�опа�16.�проза�19. інжир

21. �обелен�22.стіна�23.�де�ор�24.�вандали 25.�альфа�28.��ой�а�31.�страх�34.аджи�а�35.��права 36.�лі�ар

37.�літера�38.�матрос�

По� верти�алі:� 1.�фа�тор�2.� �іпноз�3.�Денис 4.� сопло�5.� лай�а�6.� �о�аїн 7.� венеди�14.� �абінет�

15.�Полтава�17.� осінь�18.� а�ава�19.� інди��20.�жо�ей 26.� лоджія�27.�фривей�29.� отр�та�30.� �овбой

31.�салат�32.�ра�ія�33.�х�рма�


