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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про дозвіл на встановлення тимчасової пішохідної 

галереї на тротуарі вул. Володимирської, 15 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 563 від 15 квітня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
“Про дорожній рух” та зважаючи на звернення Апеляційного суду Київської області від 25.03.2011 № 08$
06/4118/11, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити Апеляційному суду Київської області тим�
часово встановити пішохідну галерею на тротуарі шириною
2.0 м в межах тротуару на вул. Володимирській, 15 (на�
впроти пам’ятника Богдану Хмельницькому) у термін з
22.04.2011 до 20.06.2011 для забезпечення безпеки пішо�
ходів при виконанні ремонтних робіт.

2. Апеляційному суду Київської області:
2.1. Одержати у Головному управлінні контролю за бла�

гоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) ордер на виконання ро�
біт із встановлення пішохідної галереї.

2.2. Встановити пішохідну галерею, відповідні дорожні

знаки, освітлення, забезпечити безпечний прохід пішоходів
та проїзд автотранспорту.

2.3. Після завершення робіт демонтувати тимчасову пі�
шохідну галерею.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконан�
ня робіт покласти на виконроба Лемішка В. Г.

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 реалізацію повноважень районних в місті Києві 
державних адміністрацій в галузі будівництва

Розпорядження № 554 від 12 квітня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудів$
ної діяльності”, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад$
міністрації) від 30.09.2010 № 787 “Про організаційно$правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Ки$
ївської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві”
та від 31.01.2011 № 121 “Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих
повноважень”, з метою правового врегулювання реалізації повноважень районних в місті Києві держав$
них адміністрацій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Уповноважити Головне управління містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) за участю районних
в місті Києві державних адміністрацій в установленому по�
рядку розробити та затвердити відповідні порядки та по�
ложення для реалізації районними в місті Києві державни�
ми адміністраціями окремих повноважень у галузі будів�
ництва відповідно до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 31.01.2011 № 121 “Про реалізацію районними
в місті Києві державними адміністраціями окремих повно�
важень”.

2. До набрання чинності порядками та положеннями, за�
значеними у п.1 цього розпорядження, повноваження, за�
значені у пунктах 16, 22, 23, 26 додатка 4, додатка 5 до роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121
“Про реалізацію районними в місті Києві державними адмі�
ністраціями окремих повноважень” реалізуються виконав�

чим органом Київської міської ради (Київською міською дер�
жавною адміністрацією згідно з Законом України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, іншими актами законодав�
ства.

3. Головному управлінню містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) погодити з юридичним управ�
лінням апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) проекти поряд�
ків та положень, зазначених у п.1 цього розпорядження.

4. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації відповідно до розподілу обов’язків забезпечити ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до складу Київської міської 
комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням

статусу учасника війни відповідно 
до Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”
Розпорядження № 492 від 6 квітня 2011 року

У зв’язку зі змінами у персональному складі Київської міської комісії для розгляду питань, пов’язаних із
встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту”:

1. Затвердити зміни до складу Київської міської комісії
для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу
учасника війни, відповідно до Закону України “Про статус ве�
теранів війни, гарантії їх соціального захисту”, затвердже�
ного розпорядженням Київської міської державної адмініс�
трації від 15.09.2006 № 1374 (в редакції розпорядження ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації від 18.12.2008 № 1754), виклавши
його в новій редакції, що додається.

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про прокладання дощової каналізації 
по вулиці Берковецькій, 6 у Святошинському районі

Розпорядження № 406 від 25 березня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дорожній
рух”, враховуючи рішення Київської міської ради від 13.12.2007 № 1423/4256 “Про передачу відкрито$
му акціонерному товариству “Агрофірма “Теплиці України” земельної ділянки для будівництва та обслу$
говування об’єктів громадського і комерційного використання, торговельно$розважальних комплексів, офіс$
них центрів, об’єктів житлової забудови, паркінгу на вул. Берковецькій, 6 у Святошинському районі м.
Києва”, звернення відкритого акціонерного товариства “Агрофірма “Теплиці України” від 04.02.2011
№ 17$А, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Відкритому акціонерному товариству “Агрофірма “Теп�
лиці України” в термін з 04.04.2011 до 30.06.2011 викона�
ти будівництво дощової каналізації d =1400 мм від колодя�
зя № 6 (вул. Синьоозерна) до колодязя № 2 (вул. Міська)
відповідно до розробленої та затвердженої в установлено�
му порядку проектно�кошторисної документації, за умови ви�
конання п. 2 цього розпорядження.

2. Відкритому акціонерному товариству Агрофірма “Теп�
лиці України”:

2.1. Розробити та погодити в УДАІ ГУ МВС України в 
м. Києві схему організації дорожнього руху на період вико�
нання робіт.

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

2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра�
ди від 25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами та доповнення�
ми).

2.4. Після завершення робіт відновити покриття троту�
ару і проїзної частини за типом існуючого та передати за ак�
том комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Святошинського району м. Києва”.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з будів�
ництва дощової каналізації це майно передається до кому�
нальної власності територіальної громади м. Києва з на�
ступною передачею на баланс комунальному підприємству
“Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриман�
ню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинсько�
го району м. Києва”.

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити в установленому по�
рядку зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва новозбудованих інженерних мереж.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне вико�
нання робіт покласти на голову правління відкритого ак�

ціонерного товариства “Агрофірма “Теплиці України” По�
лохайла О. В.

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

Голова О. Попов

Про затвердження доповнень 
до Положення про Головне управління транспорту 

та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 417 від 25 березня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про здійснен$
ня державних закупівель”, з метою забезпечення виконання Державної цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постано$
вою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357:

1. Затвердити доповнення до Положення про Головне управ�
ління транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), затвердже�
ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010
№ 939 “Про затвердження Положення про Головне управління
транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)”, що додаються.

2. Доповнення до Положення про Головне управління
транспорту та зв’язку подати в установленому порядку на
затвердження Київській міській раді.

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

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про тимчасове часткове обмеження руху автомобільного
транспорту по Набережному шосе поблизу станції 

метрополітену “Дніпро” у Печерському районі

Розпорядження № 415 від 25 березня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто$
герой Київ”, “Про автомобільні дороги”, “Про дорожній рух”, з метою виконання постанови Кабінету Мі$
ністрів України від 24. 01. 2011 № 45 “Про затвердження Порядку використання у 2011 році коштів для
здійснення м. Києвом функцій столиці”, з метою виконання будівельно$монтажних робіт із спорудження
естакади та прокладання інженерних мереж при будівництві транспортної розв’язки біля станції метропо$
літену “Дніпро” у Печерському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Тимчасово, частково, починаючи з 25. 03. 2011 ро�
ку, на час виконання будівельно�монтажних робіт обме�
жити рух автомобільного транспорту по Набережному шо�
се поблизу станції метрополітену “Дніпро” відповідно до
розроблених та погоджених в установленому порядку тим�
часових схем організації дорожнього руху на період ви�
конання робіт.

2. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово�транспортних споруд м. Києва” комунальної кор�
порації “Київавтодор” як замовнику після завершення бу�
дівельних робіт забезпечити відновлення покриття доріг,
тротуарів і зелених зон, що порушені в процесі виконан�
ня робіт, за типом існуючих та передати за актом кому�
нальним експлуатуючим організаціям міста.

3. Просити Управління Державної автомобільної інспек�

ції ГУ МВС України в м. Києві за замовленням комуналь�
ного підприємства “Дирекція будівництва шляхово�транс�
портних споруд м. Києва” комунальної корпорації “Київ�
автодор” здійснювати контроль за організацією руху ав�
томобільного транспорту на час виконання робіт.

4. Заступникові голови Київської міської державної ад�
міністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рі�
шення щодо висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження.

5 Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації 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�цінової�політи�и�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

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

- провідно�о	спеціаліста	відділ�	цін	та	тарифів	на	житлові	посл��и.

Вимо�и� до� �андидата:��ромадянство�У�раїни,�повна�вища�освіта�(юридична)�за

освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста;�стаж:�роботи�за�фахом�на

державній�сл жбі�на�посаді�спеціаліста�І�або�II��ате�орії�не�менше�1�ро� �або�стаж

роботи�за�фахом�в�інших�сферах�е�ономічної�діяльності�не�менше�2�ро�ів,�володіння

державною�мовою;�добре�володіння�нави�ами�роботи�на��омп’ютері.

- провідно�о	спеціаліста	відділ�	тарифів	на	�ом�нальні	посл��и.

Вимо�и�до��андидата:��ромадянство�У�раїни,�вища�освіта�(б х�алтер),�стаж�роботи

за�фахом� на� державній� сл жбі� на� посаді� спеціаліста� І� або� II� �ате�орії� не�менше

1 ро� �або�стаж�роботи�за�фахом�в�інших�сферах�е�ономічної�діяльності�не�менше

2� ро�ів,� володіння� державною� мовою;� добре� володіння� нави�ами� роботи� на

�омп’ютері.

Кон� рсант� проходить� іспит� (професійне� тест вання)� на� знання� положень

Констит ції� У�раїни,� За�онів� У�раїни� “Про� державн � сл жб ”� та� “Про� боротьб � з

�ор пцією”,�основ�правово�о�забезпечення� правління,�е�ономі�и,�менеджмент �та

рин�ових�відносин,�за�альних�та�ф н�ціональних�основ�та�співбесід .

Особи,�я�і�бажають�взяти��часть����он��рсі,�подають�до��он��рсної��омісії:

- заяв �на�  часть�  � �он� рсі,� в� я�ій� зазначається�про�ознайомлення� заявни�а� із

встановленням�за�онодавством�обмеженням�щодо�прийняття�на�державн �сл жб 

та�проходженням�державної�сл жби;�

- заповнен � особов � �арт� � (форма� П-2ДС)� з� відповідними� додат�ами,� дві

фото�арт�и�розміром�4x6�см;

- �опії�до� ментів�про�освіт ,�засвідчені�нотаріально�чи�в� іншом �встановленом 

за�онодавством�поряд� ;

- відомості�про�доходи�та�зобов�’язання�фінансово�о�хара�тер �щодо�себе�та�членів

своєї�сім’ї�за�2010�рі��(форма�№�001-ДС);

- �опію�першої�та�др �ої�сторін�и�паспорта��ромадянина�У�раїни;

- �опія�війсь�ово�о��вит�а.

Додат�ова�інформація�надається�за�тел.�529-92-46

До� менти�приймаються� продовж�30�днів�з�дня�оп блі� вання�о�олошення�про

�он� рс�за�адресою:�03150,�м.�Київ-150,�в л.�Ульянових,�б д.�1/62�А,��ім.�306.

Інстит�т�фізіоло�ії�ім�О.О.�Бо�омольця�НАН�У�раїни�надає

в�оренд��на��он��рсних�засадах�наст�пні�приміщення:

Адміністративний��орп�с:��імната�№125�—�10,0��в.�м.�

Лабораторний�16-поверховий��орп�с:��імнати�№№�908,�908-а�—�68,8��в. м;��імнати

№�1-3�на�2�поверсі�(о�ремий�бло�)�—�37,5��в.�м.

Лабораторно-виробничий��орп�с:��імната�№�1�на�1-м �поверсі�—�22,7��в.�м;

Кімнати�№№�9,�16�на�2-м �поверсі�—�45,6��в.�м,�№�21-27�(о�ремий�бло�)�—�121,0��в. м.

Приміщення�їдальні�—�164,2��в.�м.�

Умови��он��рс�:

1. Стартова�вартість�1��в.�м�за�оренд �становить�77,11��рн.�без�ПДВ�станом�на��вітень�2011;

-�для��імнат�№№�1-3�на�2-м �поверсі�16-поверхово�о�ЛК�69,56��рн�без�ПДВ;

-�для�приміщення�під�їдальню�—�27,26��рн�без�ПДВ.

2. Переможець�зобов’яз ється��омпенс вати�орендодавцю�вартість�витрат�на�здійснення

незалежної�е�спертної�оцін�и�на�об’є�т�оренди�та�витрат�на�п блі�ації�о�олошення�про

�он� рс.

3. Переможець� зобов’яз ється� відш�одов вати� орендодавцю� витрати� за� �ом нальні� та

е�спл атаційні�посл �и.

4. Учасни���он� рс �повинен�надати�до� менти,�я�і�розташовані�на�сайті�www.usnan.org.ua

8.�Пропозиції� часни�ів��он� рс �надаються�в�запечатаних��онвертах�з�печат�ою� часни�а

�он� рс �та�з�написом�“на��он� рс”�до�15��одини�17.05.2011�р.�за�адресою:�01024,�м.

Київ,�в л.�Бо�омольця,�4,��ім.�123.

Кон��рс�відб�деться�18�травня�2011�р.�об�11.00�в��імнаті�№�210�за�адресою:

01024,�м. Київ,�в�л.�Бо�омольця,�4.

Довід�и�про� мови�проведення��он� рс �та�перелі��необхідних�для��он� рс �до� ментів

можна�отримати�за�телефонами:�(044)�256-20-70,�256-24-09,�256-25-54.

Айсіна�Ю.А.� повідомляє,�що� �ни�а� облі� � доходів� та� витрат

(форма�№ 10)�за� блена�та�вважається�недійсною.

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
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