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хрещатик

Про звільнення комунального підприємства 
“Житлоінвестбуд — УКБ” від сплати залишків пайових
внесків, пені, інфляції та додаткових пайових внесків 

у створенні соціальної та інженерно&транспортної 
інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 149/5536 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесто�
рів) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням
Київради від 30.12.10 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”.(із змінами і доповненнями),
враховуючи звернення КП “Житлоінвестбуд�УКБ” від 07.12.10 № 114/7352, протокол засідання постійної
комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 28.03.11 № 7/79, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити комунальне підприємство “Житлоінвестбуд —
УКБ” від сплати залишків пайових внесків, пені, інфляції та до%
даткових пайових внесків по договорам пайової участі у ство%
ренні соціальної та інженерно%транспортної інфраструктури 
м. Києва, укладених у зв’язку із будівництвом житлових будин%
ків № 4, № 5, № 6 та № 8 у 26%а мікрорайоні житлового ма%

сиву Вигурівщина%Троєщина у Деснянському районі м. Києва.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по%

стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально%еконо%
мічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 23.04.09 № 327/1383 
“Про Програму сприяння розвитку 

громадянського суспільства 
у м. Києві на 2009&2011 роки”

Рішення Київської міської ради № 150/5537 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до” пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, на виконання Указу Президента України від 14.05.01 № 307/2001 “Про заходи
щодо державної підтримки колишніх політичних в’язнів і репресованих”, з метою посилення соціального
захисту колишніх політичних в’язнів, репресованих та підтримки статутної діяльності у 2011 році Київсько�
го товариства політв’язнів та жертв репресій Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 23.04.09 № 327/1383 “Про Програму сприяння розвитку грома%
дянського суспільства у м. Києві на 2009%2011 роки”, а саме: доповнити розділ 2 “Заходи Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства у м. Києві на 2009%2011 роки” пунктом 1.17 такого змісту:

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) провести організаційно%правові заходи що%
до виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради “Хрещатик”.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування,

регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики.
Київсь ий місь ий олова

Л. Черновець ий

Про створення дитячо&юнацької 
спортивної школи 
“Школа боротьби”

Рішення Київської міської ради № 188/5575 від 25 травня 2011 року

Відповідно до частини другої статті 135, статті 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини
першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 05.11.08 № 993 “Про затвердження Положення про дитячо�юнацьку спортивну школу” та врахову�
ючи звернення і громадську думку киян�батьків щодо зайнятості їхніх дітей в післяурочний час, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін та доповнень
до рішення Київради 

від 19.12.2006 № 280/339 
“Про затвердження 

Програми зміцнення законності, 
посилення боротьби 

зі злочинністю у м. Києві 
на 2007 — 2011 роки”

Рішення Київської міської ради N 193/5580 від 25 травня 2011 року

Відповідно до статей 26, 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 16.5 стат�
ті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.2008
№ 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення Київради від 19.12.2006 № 280/339 “Про затвердження Програми зміцнен%
ня законності, посилення боротьби зі злочинністю у м. Києві на 2007 — 2011 роки”, а саме:

— підпункт 9.15 пункту 9 розділу V додатка до рішення викласти у такій редакції:

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та
депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Створити дитячо%юнацьку спортивну школу “Школа
боротьби” за напрямком, визначеним статутом.

2. Затвердити статут дитячо%юнацької спортивної шко%
ли “Школа боротьби”, що додається.

3. Підпорядкувати Головному управлінню освіти і на%
уки виконавчого органу Київради (Київської міської дер%
жавної адміністрації) дитячо%юнацьку спортивну школу
“Школа боротьби”.

4. Доручити виконавчому органу Київради (Київській
міській державній адміністрації) здійснити організацій%

но%правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішен%
ня.

5. Передбачити у бюджеті міста Києва фінансування
дитячо%юнацької спортивної школи “Школа боротьби”,
починаючи з 2012 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань освіти та науки і по%
стійну комісію Київради з питань сім’ї, молоді та спорту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

N з/п Зміст заходів Ви онавці Термін
ви онання

1.17 Здійснення фінансової підтрим и Київ-
сь о о товариства політв’язнів та жертв
репресій

Головне правління з питань вн трішньої
політи и та зв’яз ів з ромадсь істю

Постійно

N
п/п Заходи Ви онавець

Термін
ви о-
нання

Очі ваний
рез льтат

1 2 3 4 5

9.15 Для забезпечення належно о рівня ви-
онання заходів щодо зміцнення за он-
ності, посилення боротьби зі злочинніс-
тю при форм ванні прое т місь о о
бюджет м. Києва передбачити аси н -
вання на:

— забезпечення створення та впрова-
дження с часних інформаційних техно-
ло ій;

— поштові посл и;

— придбання засобів зв’яз , ор техні-
и та спеціальних засобів;

— придбання анцелярсь о о прилад-
дя;

— придбання формено о одя та речо-
во о майна для особово о с лад ;

— придбання пально-мастильних мате-
ріалів;

— придбання та обсл ов вання транс-
портних засобів;

— проведення ремонтів та тримання
адміністративних приміщень;

— придбання обладнання, меблів та ін-
шо о матеріально-технічно о оснащен-
ня;

— проведення е спертизи по римі-
нальних справах;

— забезпечення діяльності ромадсь о-
о форм вання з охорони ромадсь о о
поряд і Державно о ордон

ГУМВС У раїни в м. Києві, УСБУ
м. Києві, про рат ра м. Києва,
Київсь е місь е правління юсти-
ції, ДПА в м. Києві, КРУ в м. Києві,
Головне правління Державно о
азначейства в м. Києві, Київсь а
ре іональна митниця,
Київсь а місь а санітарно-епідемі-
оло ічна станція, штаб Київсь о о
місь о о та районні штаби ро-
мадсь их форм вань з охорони
ромадсь о о поряд і Державно-
о ордон

2007-
2011 ро-
и

Поліпшення ма-
теріально-тех-
нічно о забез-
печення

Про затвердження 
статуту Київської міської школи 

вищої спортивної 
майстерності

Рішення Київської міської ради № 194/5581 від 25 травня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень Київської міської ради
від 15.11.2007 № 250/4083 “Про затвердження статутів дитячо�юнацьких спортивних шкіл у новій редак�
ції”, від 27.05.2010 № 805/4243 “Про оптимізацію структури виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації)”, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 20.09.2010 № 744 “Про організаційно�правові заходи, пов’язані з реоргані�
зацією Головного управління по фізичній культурі та спорту та Головного управління у справах сім’ї та мо�
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Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 15.11.2007 № 1250/4083 
“Про затвердження статутів 

дитячо&юнацьких спортивних шкіл
у новій редакції”

Рішення Київської міської ради № 195/5582 від 25 травня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень Київської міської ради
від 15.11.2007 № 1250/4083 “Про затвердження статутів дитячо�юнацьких спортивних шкіл у новій ре�
дакції”, від 29.04.2010 № 575/4013 “Про внесення змін до пункту 1 рішення Київської міської ради від
15.11.2007 № 1250/4083 “Про затвердження статутів дитячо�юнацьких спортивних шкіл у новій редак�
ції”, від 27.05.2010 № 805/4243 “Про оптимізацію структури виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації)”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 20.09.2010 № 744 “Про організаційно�правові заходи, пов’язані з реор�
ганізацією Головного управління по фізичній культурі та спорту та Головного управління у справах сім’ї та
молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та з метою
приведення статутів дитячо�юнацьких спортивних шкіл міста у відповідність до законодавства України Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від
15.11.2007 № 1250/4083 “Про затвердження статутів дитя%
чо%юнацьких спортивних шкіл у новій редакції” та в додат%
ки до нього такі зміни:

— слова “Головному управлінню по фізичній культурі та
спорту” замінити словами “Головному управлінню у спра%
вах сім’ї, молоді та спорту”;

— у пункті 16 додатка до рішення після слів “Комплекс%
на дитячо%юнацька спортивна” додати слово “школа”.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) у встановленому
порядку здійснити організаційно%правові заходи щодо ви%
конання пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по%
стійну комісію Київської міської ради з питань сім’ї, молоді
та спорту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про найменування нових вулиць 
у мікрорайоні Чапаєвка в Голосіївському районі 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 189/5576 від 25 травня 2011 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, враховуючи звернення Колективу індивідуальних забудовників “Городник” від
18.11.10 № 1, протокол засідання комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 березня 2011 року № 1, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Найменувати нові вулиці у мікрорайоні Чапаєвка в Го%
лосіївському районі міста Києва згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер%
жавній адміністрації) провести організаційно%правові захо%
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

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

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по%
стійну комісію Київради з питань культури та туризму та по%
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван%
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по%
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення комісії 
Київської міської ради 

із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків

Рішення Київської міської ради N 201/5588 від 25 травня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” та з
метою забезпечення реалізації конституційних прав мешканців гуртожитків міста Києва на житло Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити комісію Київської міської ради із забезпе%
чення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків у
складі згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Залучати до роботи комісії Київської міської ради із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гурто%
житків власників гуртожитків (уповноважених ними осіб),
управителів гуртожитків, власників або користувачів зе%
мельних ділянок, об’єднань співвласників жилих та не%
жилих приміщень гуртожитків, представників мешканців
гуртожитків, на які поширюється сфера дії Закону Укра%
їни “Про забезпечення реалізації житлових прав мешкан%
ців гуртожитків” і представників громадськості.

3. Затвердити Положення про комісію Київської місь%
кої ради із забезпечення реалізації житлових прав меш%
канців гуртожитків згідно з додатком 2 до цього рішен%
ня.

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Ки%
ївської міської ради:

4.1. Від 18.06.09 № 623/1679 “Про створення комісії
Київської міської ради із забезпечення реалізації житло%
вих проблем мешканців гуртожитків”.

4.2. Від 26.02.10 № 8/4336 “Про внесення змін до
рішення Київради від 18.06.09 № 623/1679 “Про
створення комісії Київської міської ради із забезпе%

чення реалізації житлових проблем мешканців гур%
тожитків”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань житлово%комунально%

го господарства та паливно%енергетичного комплексу та
постійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про задоволення протесту прокуратури міста Києва 
від 10.02.11 № 07/5&52 вих&11 

на частину другу пункту 10.1 розділу 10 
Порядку передачі майна територіальної громади міста

Києва в оренду, затвердженого рішенням 
Київської міської ради 
від 28.09.06 № 34/91

Рішення Київської міської ради № 211/5598 від 25 травня 2011 року

Розглянувши вимоги, викладені у протесті прокуратури міста Києва від 10.02.11 № 07/5�52 вих�11 на
частину другу пункту 10.1 розділу 10 Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в орен�
ду, затвердженого рішенням Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна
територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування май�
ном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади
міста Києва”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протест прокуратури міста Києва від
10.02.11 № 07/5%52 вих%11 на частину другу пункту 10.1 роз%
ділу 10 Порядку передачі майна територіальної громади міс%
та Києва в оренду, затвердженого рішенням Київради від
28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі май%
на територіальної громади міста Києва в оренду, Методики
розрахунку орендної плати за користування майном тери%
торіальної громади міста Києва, Типового договору про
оренду майна територіальної громади міста Києва”.

2. Скасувати частину другу пункту 10.1 розділу 10 По%
рядку передачі майна територіальної громади міста Києва

в оренду, затвердженого рішенням Київради від 28.09.06
№ 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна тери%
торіальної громади міста Києва в оренду, Методики розра%
хунку орендної плати за користування майном територіаль%
ної громади міста Києва, Типового договору про оренду
майна територіальної громади міста Києва”.

3. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки%
ївради про результати розгляду протесту повідомити про%
куратурі міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Прийняти спадщину, що становить 25% спадщини
громадянки Австрії Сузанни Ізлітцер (Susanna Islitzer), яка
народилася 11 серпня 1919 року і проживала за адресою
1230%Відень, провулок Карл%Швед, 76/4, згідно з запові%
том від червня 1994 року та становить 30000,00 (тридцять
тисяч) Євро.

2. Уповноважити депутата Київради Шафаренко Ж. Ю.
на вчинення в установленому порядку всіх необхідних дій,
пов’язаних з прийняттям територіальною громадою міс%
та Києва спадщини, вказаної в пункті 1 цього рішення.

3. Перерахувати кошти в сумі 30000,00 (тридцять ти%

сяч) Євро на рахунок Київського міського центру раді%
аційного захисту населення м. Києва від наслідків Чор%
нобильської катастрофи (01004, м. Київ, вул. Пушкінська,
40; р/р 35425005001297 в ГУ ДКУ у м. Києві; МФО 820019;
КОД 21490652) згідно з заповітом померлої громадянки
Австрії Сузанни Ізлітцер (Susanna Islitzer).

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про прийняття спадщини
Рішення Київської міської ради № 219/5606 від 25 травня 2011 року

Відповідно до статей 1222, 1270 Цивільного кодексу України, статей 70, 71 Закону України “Про між�
народне приватне право”, частини п’ятої статті 16, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, враховуючи звернення судового комісара Віденського дільничного суду Лізінг
доктора Дітхарда Штраусца від 15.10.09 щодо прийняття спадщини згідно з заповітом громадянки Авст�
рії Сузанни Ізлітцер (Susanna Islitzer), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

лоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, від 04.12.2000
№ 2158 “Про впорядкування діяльності Київської міської школи вищої спортивної майстерності” та з ме�
тою приведення статутів дитячо�юнацьких спортивних шкіл міста у відповідність до законодавства Укра�
їни Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити статут Київської міської школи вищої спор%
тивної майстерності та підпорядкувати її Головному управ%
лінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого орга%
ну Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації) згідно з додатком.

1.1. Доручити виконавчому органу Київської міської ра%
ди (Київській міській державній адміністрації) привести свої
розпорядження у відповідність до цього рішення Київради.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради

(Київській міській державній адміністрації) у встановлено%
му порядку здійснити організаційно%правові заходи щодо
виконання пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київської міської ради з питань сім’ї, мо%
лоді та спорту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про розгляд протесту прокуратури міста Києва 
від 29.10.10 № 07/1&2448&10 

на рішення Київради 
від 19.02.09 № 85/1140 

у частині включення до Програми приватизації 
нежитлової будівлі 

на вул. Трьохсвятительській, 7, літ. А
Рішення Київської міської ради № 212/5599 від 25 травня 2011 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, розглянувши протест прокуратури міста Києва від 29.10.10 № 07/1 —2448�10, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протест прокуратури міста Києва від 29.10.10 № 07/1—2448%10 на рішення Київради від 19.02.09
№ 85/1140 “Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму приватизації комунального май%
на територіальної громади міста Києва на 2007%2010 роки” в частині включення до Програми приватизації нежилих буді%
вель на вул. Трьохсвятительській, 7, літ. “А”, “Б”, “Г”.

2. Скасувати позиції 554, 555, 556 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Ки%
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4 до рішення Київради від 08.02.2007
№ 62/723 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007%2010 роки”, а са%
ме:

3. Доручити заступнику міського голови — секретарю Київради про результати розгляду протесту повідомити заступни%
ку прокурора міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

554 Нежила
б дівля

м. Київ,
в л. Трьохсвятительсь а, 7,
літ. “А”

4 Площа відповідно до
даних БТІ

555 Нежила
б дівля

м. Київ,
в л. Трьохсвятительсь а, 7,
літ. “Б”

4 Площа відповідно до
даних БТІ

556 Нежила
б дівля

м. Київ,
в л. Трьохсвятительсь а, 7,
літ. “Г”

4 Площа відповідно до
даних БТІ
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За# зміст# ре+ламних# о1олошень# відповідає# ре+ламодавець.# Ре+лама# др;+;ється# мовою# ори1інал;

Відповіді# на# +росворд#
По#1оризонталі: 8.!вор%м 9.ам%лет 10.%!лад 11.!орнет 12.епітет 13.анфас 16.масаж219.Даная 21.%стриці

22.стовп 23.євн%х 24.автомат 25.!о!он 28.а9%ті 31.синя! 34.міледі 35.%ндина 36.єз%їт237.9ероїн 38.озна!а
По#верти+алі:#1.Аврора 2.бринза 3.см%та 4.халіф 5.Гадес 6.ш%лі!а 7.Ме9ера 14.нотат!и 15.аритмія

17.своя! 18.ж%пан 19.дієта 20.нанд% 26.офіцер 27.оцелот 29.9одина 30.т%ні!а 31.сієна 32.на%!а 33.!%то!

КК

ОО

ЛЛ

ЬЬ

ОО

РР

ОО

ПП

ОО

ДД

ІІ

ЛЛ  

КК

ОО

ЛЛ
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Кольороподіл

А2 (формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимир�

ська, 51�а,

репроцентр 

газети

«Хрещатик».

Тел.: 235�82�72,

234�12�55

repro.kreschatic.

kiev.ua

Усі види

додрукарських 

робіт.

Піль1ова#передплата#з#достав+ою#1азети#
в#поштов;#с+ринь+;

на#місяць#—# ........6#1рн.#50#+оп.

на#3#місяці#— ......19#1рн.#50#+оп.

на#6#місяців#— ....39#1рн.#00#+оп.

на#12#місяців#— ..78#1рн.#00#+оп.

на#місяць#—# ......21#1рн.#50#+оп.

на#3#місяці#— ......64#1рн.#50#+оп.

на#6#місяців#— ..129#1рн.#00#+оп.

на#12#місяців#— 258#1рн.#00#+оп.

ІНДЕКС#ЧЕТВЕРГОВОГО#ВИПУСКУ
(З#ПРОГРАМОЮ#ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні#ціни
на#місяць#—# ......10#1рн.#90#+оп.

на#3#місяці#— ......32#1рн.#10#+оп.

на#6#місяців#— ....62#1рн.#55#+оп.

на#12#місяців#— 123#1рн.#90#+оп.

на#місяць#—# ........40#1рн.#90#+оп.

на#3#місяці#— ....122#1рн.#10#+оп.

на#6#місяців#— ....242#1рн.#55#+оп.

на#12#місяців#— ..483#1рн.#90#+оп.

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

О ф о р м л е н н я # # п р о в о д и т ь с я # # в # # р е д а + ц і ї

Головне#;правління#містоб;д;вання#та
архіте+т;ри#ви+онавчо1о

Київсь+ої#місь+ої#ради#
(Київсь'ої)місь'ої)державної)адміністрації)#

о1олош;є#+он+;рс#на#заміщення#ва+антних#посад:

Начальни()*правління)ландшафтної)архіте(т*ри)та)(омпле(сно:о)бла:о*строю.

Основні#обов’яз+и:

Форм%вання2єдиної2політи!и2естетично9о2ви9ляд%2об’є!тів2архіте!т%ри.

Здійснює2!ерівництво2діяльністю2%правління,2розподіляє2обов’яз!и2між2працівни-
!ами,2очолює2та2!онтролює2їх2робот%.

Основні#+валіфі+аційні#вимо1и:

- вища2освіта2відповідно9о2професійно9о2спрям%вання2за2освітньо-!валіфі!аційним
рівнем2ма9істра,2спеціаліста;

- стаж2 роботи2 за2 фахом2 на2 державній2 сл%жбі2 на2 посаді2 9оловно9о2 спеціаліста2 не
менше232ро!ів,2за2фахом2на2!ерівних2посадах2в2інших2сферах2не2менше252ро!ів;

- вільне2!орист%вання2ПК;

- вільне2володіння2державною2мовою.

Головний)спеціаліст)відділ*)під:отов(и)виснов(ів)щодо)земле(орист*вання)та)по-
:одження)прое(тів)земле*строю)*правління)ор:анізаційних)питань)та)*з:оджень.

Основні#обов’яз+и:

Опрацювання2 виснов!ів2 щодо2 відповідності2 намір%2 заб%дови2 земельних2 діляно!
Правилам2заб%дови2м.2Києва,2містоб%дівній2до!%ментації.

Основні#+валіфі+аційні#вимо1и:

- вища2освіта2відповідно9о2професійно9о2спрям%вання2за2освітньо-!валіфі!аційним
рівнем2ма9істра,2спеціаліста;

- стаж2роботи2за2фахом2на2державній2сл%жбі2на2посаді2провідно9о2спеціаліста2не
менше232ро!ів2або2за9альний2стаж2роботи2на2державній2сл%жбі2за2фахом2не2мен-
ше252ро!ів,2або2стаж2роботи2за2фахом2в2інших2сферах2е!ономі!и2не2менше272ро-
!ів;

- вільне2!орист%вання2ПК;

- вільне2володіння2державною2мовою.

Провідний) спеціаліст) відділ*) з) питань) ре(лами) та) тимчасових) спор*д) *правлін-
ня)ландшафтної)архіте(т*ри)та)(омпле(сно:о)бла:о*строю.

Основні#обов’яз+и:

Участь2%2розробці2і2по9одженні2прое!тів2та2схем2розміщення2тимчасових2спор%д
та2ре!ламних2носіїв.

Провідний)спеціаліст)відділ*)ре:*лювання)заб*дови)ліво-)та)правобережних)ра-
йонів)міста,)*правління,))план*вання)та)ре:*лювання)заб*дови)міста.

Основні#обов’яз+и:

Участь2 %2 забезпеченні2 вирішення2 архіте!т%рних2 та2 містоб%дівних2 питань2 збере-
ження2історичної2заб%дови.

Основні#+валіфі+аційні#вимо1и:

- вища22освіта22відповідно9о22професійно9о22спрям%вання22за22освітньо-!валіфі!а-
ційним2рівнем2ма9істра,2спеціаліста,2стаж2роботи2за2фахом2на2державній2сл%жбі
на2посадах2спеціаліста2І2та2II2!ате9орії2не2менше232ро!ів,2або2стаж2роботи2за2фа-
хом2в2інших2сферах2е!ономі!и2не2менше252ро!ів.

- вільне2!орист%вання2ПК;

- вільне2володіння2державною2мовою.

Конта!тний2телефон:2278-61-27

До+;менти#на#;часть#;#+он+;рсі#подаються#до#се+тор;#з#+адрових#питань
Головно1о#;правління#містоб;д;вання,#архіте+т;ри#та#дизайн;#місь+о1о#се-
редовища#ви+онавчо1о#ор1ан;#Київсь+ої#місь+ої#ради#(Київсь+ої#місь+ої#дер-
жавної#адміністрації)#протя1ом#30#днів#з#дня#п;блі+ації#о1олошення#в#1азе-
ті#за#адресою:#01001,#м.Київ,#в;л.#Хрещати+,#32,#+аб.#208.

Національна# +омісія# ре1;лювання# еле+троенер1ети+и# У+раїни# (НКРЕ)
О1олош;е#+он+;рс

на#заміщення#ва+антних#посад:
- начальни!а2%правління,2заст%пни!ів2начальни!ів2%правлінь-начальни!ів2відділів,2начальни!ів2відділів,2заст%пни!ів2на-

чальни!ів2відділів,29оловних2і2провідних2спеціалістів,2спеціалістів2І2!ате9орії2центрально9о2апарат%2та29оловних2і2про-
відних2спеціалістів,2спеціалістів212!ате9орії2територіальних2представництв.
Детальна2інформація2про2наявність2ва!антних2посад2НКРЕ2розміщена2на2сайті2НКРЕ:2//www.nerc.gov.ua/2%2!атало-

зі2посл%9,2державним2сл%жбовцям,2ва!ансії.
Вимо1и#до#;часни+ів#+он+;рс;:

- 9ромадянство2У!раїни;
- вища2освіта2відповідно9о2професійно9о2спрям%вання;
- дос!онале2володіння2державною2мовою;
- стаж2роботи:2для2начальни!а2%правління2—2за2фахом2на2державній2сл%жбі2на2!ерівних2посадах2чи2на2!ерівних2по-

садах2в2інших2сферах2%правління2не2менше252ро!ів,2для2заст%пни!а2начальни!а2%правління2—2за2фахом2на2держав-
ній2сл%жбі2на2!ерівних2посадах2-2не2менше232ро!ів2чи2на2!ерівних2посадах2в2інших2сферах2%правління2не2менше25
ро!ів,2для2начальни!а2відділ%,2заст%пни!а2начальни!а2відділ%2—2за2фахом2на2державній2сл%жбі2на2посадах29олов-
но9о2спеціаліста2чи2в2інших2сферах2%правління2—2не2менше232ро!ів,2для29оловно9о2спеціаліста2—2за2фахом2на2по-
саді2провідно9о2спеціаліста2не2менше212ро!%2або2в2інших2сферах2%правління2—2не2менше2З2ро!ів,2для2провідно9о
спеціаліста2-2за2фахом2на2посаді2спеціаліста212або222!ате9орії2не2менше212ро!%2або2в2інших2сферах2%правління2—
не2менше222ро!ів,2для2спеціаліста212!ате9орії2—2за2фахом2на2посаді2спеціаліста222!ате9орії2чи2в2інших2сферах2%п-
равління2не2менше212ро!%.2НКРЕ2житлом2не2забезпеч%є.
Необхідні#до+;менти:

- заява2про2%часть2%2!он!%рсі;
- заповнена2особова2!арт!а2(форма2П-22ДС)2з2відповідними2додат!ами;
- дві2фото!арт!и;
- !опії2до!%ментів2про2освіт%,2тр%дової2!ниж!и2та2паспорта;
- відомості2про2доходи2та2зобов’язання2фінансово9о2хара!тер%2щодо2себе2та2членів2своєї2сім’ї2за220102рі!.2До!%мен-

ти2приймаються2протя9ом2місяця2за2адресою:203680,222м.2Київ,222в%л.222Смоленсь!а,219,2!ім.2211.
Додат+ов;#інформацію#про#;мови#+он+;рс;#можна#отримати#за#телефоном: (044))454-70-23.

ТОВ#“Фор#Тон”#
план%є2 прое!т%вання2 та2 б%дівництво2 !омпле!с%2 б%дівель
житлово9о,2 тор9овельно9о2 і2 офісно9о2 призначення2 з2 пар-
!ін9ом2за2адресою2в%л.2Саперно-Слобідсь!а2%2Голосіївсь!о-
м%2районі2м.2Києва.

Прое!том2передбачається2по!ращення2бла9о%строю2те-
риторії,2санітарно9о2стан%2земельної2ділян!и2та2приле9лої
території,2влаштовано29азони,2дитячий2майданчи!.

Рішення2 КМР2 на2 розташ%вання2 об’є!та2 №2 500/11612 від
26.04.2007р.2та2№419/18292від215.07.2004р.

Солом’янсь+ий# районний# с;д# м.# Києва повідомляє,2 що2 с%дове2 засідання2 %2 справі
за2 позовом2 Товариства2 з2 обмежено9о2 відповідальністю2 “ОТП2 Фа!торин92 У!раїна”2 до
Доморослова2 Андрія2 Леонідовича2 про2 стя9нення2 забор9ованості2 відб%деться2 11.08.2011
ро!%2о212.00.

У2зв’яз!%2з2цим2відповідач%2%2справі2Доморослов%2Андрію2Леонідович%,2останнє2відоме
місце2 проживання2 я!о9о:2 м.2 Київ,2 в%л.2 Борща9івсь!а,2 210,2 !в.2 8,2 необхідно2 з’явитися2 до
с%д%2за2адресою:2м.2Київ.2в%л.2М.2Кривоноса,225,2!аб.220.

При2собі2необхідно2мати2паспорт.
Та!ож2 повідомляю,2 що2 в2 разі2 неяв!и2 в2 с%дове2 засідання2 справ%2 б%де2 роз9лян%то2 за

відс%тності2відповідача.
С%ддя2Солом’янсь!о9о2районно9о2с%д%2Л.В.2Шевчен!о.

! ПП2“ПАРК”2доводить2до2відома,2що2ліцензійні2!арт!и2транспортних

засобів2мар!и2Бо9дан2А20922держ.2номер2АА216272ІО,2АА216252ІО214

липня220112ро!%2невідомим2чином2б%ли2втрачені,2про2що2повідомлено

Головавтотрансінспе!цією2в2м.2Києві.

До#;ва1и#+ерівни+ів#підприємств,#;станов#та#ор1анізацій!
З9ідно2з2постановою2Кабінет%2Міністрів2У!раїни2від215.08.20052№ 7452“Про2перехід2до2єдиних2тарифів2на2еле!тричн%

енер9ію,2що2відп%с!ається2споживачам”2та2постановою2НКРЕ2від221.07.20112№213552роздрібні2тарифи2на2еле!троенер9ію
для2 споживачів2 (!рім2 населення)2 з2 %рах%ванням2 9раничних2 рівнів2 при2 пост%повом%2 переході2 до2 форм%вання2 єдиних
роздрібних2тарифів2для2споживачів2на2території2У!раїни2%2серпні#2011#ро+;#становитим%ть:

Роздрібні#тарифи#для#споживачів#еле+тричної#енер1ії#;#місті#Києві#з#;рах;ванням#ПДВ,
я+і#вводяться#в#дію#з#1#серпня#2011#ро+;

І#+лас
напр;1и

(27,5#+В#
і#вище)

Крім#
то1о,
ПДВ

з#
ПДВ

ІІ#+лас
напр;1и#

(до#
27,5#+В)

Крім#
то1о,#
ПДВ

з
ПДВ#

Всі2 споживачі,2 !рім2 населення2 та2 населених2 п%н!тів,
місь!о9о2 еле!трично9о2 транспорт%2 та2 !ом%нально-
поб%тових2потреб2релі9ійних2ор9анізацій,2!оп./!Вт9од

63,31 12,66 75,97 83,56 16,71 100,27

Місь!ий2еле!тричний2транспорт, !ом%нально-
поб%тові2потреби2релі9ійних2ор9анізацій,2!оп./!Вт9од
(Постанова2НКРЕ2№3442від217.03.2011)

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

Плата2 за2 перевищення2 до9овірної2 величини
пот%жності2—2в2дво+ратном;#розмірі#за212!Вт2з9ідно
з2 За!оном2 У!раїни2 “Про2 внесення2 змін2 до2 За!он%
У!раїни2 “Про2 еле!троенер9ети!%”2 від2 23.06.2005
№ 27062та2Постановою2НКРЕ2№25582від226.07.2005,
9рн/!Вт

25,78 25,782

Для# тризонних# тарифів, диференційованих2 за
періодами2 час%,2 встановлюються2 та!і2 тарифні
!оефіцієнти2(Постанова2НКРЕ2№ 12622від24.11.2009):

" Нічний2період

" Напівпі!овий2період

" Пі!овий2період

0,35

1,02

1,68

Межі#тарифних#зон:#

з224.002до27.00

з27.002до28.00
з211.002до220.00
з223.002до224.00

з28.002до211.00
з220.002до223.00

Для# двозонних# тарифів, диференційованих2 за
періодами2 час%,2 встановлюються2 та!і2 тарифні
!оефіцієнти2(Постанова2НКРЕ2№ 12622від24.11.2009):

" Нічний2період

" Денний2період

0,4

1,5

Межі#тарифних#зон:#

з223.002до27.00

з27.002до223.00


