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хрещатик

Про звернення до Верховної Ради України 
щодо розгляду проекту Закону України 
"Про державний земельний кадастр"

Рішення Київської міської ради № 303/5690 від 23 червня 2011 року

У зв'язку із підготовкою до розгляду проекту Закону України "Про державний земельний кадастр", з ме�
тою наповнення державного земельного кадастру інформацією автоматизованої системи ведення земель�
ного кадастру в м. Києві, створеної Київською міською радою, зміцнення основ місцевого самоврядуван�
ня, передбачених статтею 142 Конституції України, та збереження повноважень місцевого самоврядуван�
ня щодо реєстрації суб'єктів права власності на землю, реєстрації права користування землею і догово�
рів оренди землі, видачі документів, що посвідчують право власності і право користування землею, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутись до Верховної Ради України (додаток до цьо!
го рішення) щодо необхідності невідкладного розгляду про!
екту Закону України "Про державний земельний кадастр" із
збереженням схваленої у першому читанні редакції пункту 10
Перехідних та прикінцевих положень, який передбачає:

"До 01.01.2020 ведення державного земельного кадас!
тру в місті Києві в обсязі, який здійснюється територіаль!
ними органами центрального органу виконавчої влади з пи!
тань земельних ресурсів у районі, місті, здійснюється вико!
навчим органом Київської міської ради. Відомості, необхід!

ні для ведення державного земельного кадастру, передаю!
ться безоплатно центральному органу виконавчої влади з пи!
тань земельних ресурсів в порядку, встановленому Кабіне!
том Міністрів України".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київської міської ради з питань земельних
відносин, містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток до рішення Київської міської ради 
від 23 червня 2011 року № 303/5690

Звернення депутатів Київської міської ради 
до Верховної Ради України

Верховною Радою України в першому читанні ухвалено
Закон "Про державний земельний кадастр". Проголосова!
на редакція законопроекту містила пункт 10 Перехідних та
прикінцевих положень, який встановлював, що до
01.01.2020 ведення державного земельного кадастру в міс!
ті Києві в обсязі, який здійснюється територіальними орга!
нами центрального органу виконавчої влади з питань зе!
мельних ресурсів у районі, місті, здійснюється виконавчим
органом Київської міської ради. Відомості, необхідні для ве!
дення державного земельного кадастру, передаються без!
оплатно центральному органу виконавчої влади з питань зе!
мельних ресурсів в порядку, встановленому Кабінетом Мі!
ністрів України.

За результатами обговорення доцільність вказаної нор!
ми була підтримана народними депутатами України. Проте
на сьогодні існують спроби виключити зазначений пункт з
тексту законопроекту.

У місті Києві виключно за кошти міського бюджету бу!
ла створена та постійно оновлюється унікальна для всієї
країни автоматизована система ведення земельного ка!
дастру на місцевому рівні. Отриманий протягом багатьох
років столичний досвід у вказаній сфері мав би стати ко!
рисним та зручним для використання в інших регіонах із
застосуванням перевіреного часом програмного забезпе!
чення.

Норми законопроекту прямо виключають будь!які істот!
ні повноваження органів місцевого самоврядування у сфе!
рі ведення державного земельного кадастру та земельно!
кадастрової документації і зосереджують всі ці функції в
Державному агентстві України із земельних ресурсів, яке
безрезультатно намагається створити систему кадастру з
1997 року.

Єдиною згадкою про повноваження місцевого самовря!
дування у сфері ведення земельного кадастру залишався за!
значений пункт 10 Перехідних та прикінцевих положень.

Відсутність передбаченої вказаним пунктом норми в оста!
точній редакції закону матиме катастрофічні наслідки та при!
зведе до:

— зупинення ведення земельного кадастру та земель!
но!кадастрової документації в місті Києві на невизначений
термін, оскільки у Державного агентства України із земель!
них ресурсів немає зазначеної інформації, а на її створення
підуть роки;

— усунення Київської міської влади від інформації про ос!
нову місцевого самоврядування — землю, що призведе до
недостатнього фінансування ведення земельного кадастру
та зволікання з виконанням земельно!кадастрових робіт;

— бюрократизації земельних правовідносин у місті Ки!
єві, оскільки відповідно до статті 33 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих ор!
ганів міських рад належать реєстрація суб'єктів права влас!
ності на землю; реєстрація права користування землею і
договорів на оренду землі; видача документів, що посвід!
чують право власності і право користування землею;

— знищення унікальної автоматизованої системи веден!
ня земельного кадастру, на створення якої витрачено знач!
ні кошти з міського бюджету, що спричинить абсолютну
безправність столиці України у сфері земельного кадастру.

Враховуючи викладене вище, просимо не допустити ви!
ключення з редакції законопроекту "Про державний земель!
ний кадастр", ухваленого в першому читанні, пункту 10 Пе!
рехідних та прикінцевих положень з метою збереження уні!
кальної автоматизованої системи ведення земельного кадас!
тру столиці України та створення до 01.01.2020 Державним
агентством України із земельних ресурсів спільно з Київ!
ською міською владою повноцінного державного земельно!
го кадастру в місті Києві.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Г. Гере а

Про затвердження переліку об'єктів 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, право оренди яких виборюється 

на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 279/5666 від 23 червня 2011 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве са�
моврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", рішення Київ�
ської міської ради від 28.09.06 № 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна територіальної гро�
мади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної
громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва", з метою
ефективного використання нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об'єктів комунальної власності
територіальної громади міста Києва, право оренди яких
виборюється на конкурсних засадах, згідно з додатком до
рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) забезпечити проведення незалежної оцін!
ки майна для визначення стартового розміру орендної плати.

3. Зобов'язати підприємства (установи), в господар!
ському віданні (оперативному управлінні) яких перебу!
ває відповідне майно (як платники, з подальшим від!
шкодуванням вартості робіт по виконанню незалежної
оцінки переможцем конкурсу на право оренди відповід!
ного об'єкта), укласти трьохсторонні договори на про!
ведення оцінки майна з Головним управлінням кому!
нальної власності м. Києва (як замовник) та з перемож!
цем конкурсу по відбору суб'єктів оціночної діяльності
(як виконавець).

4. Головному управлінню комунальної власності м. Ки!
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) офіційно оприлюднити у
газеті Київської міської ради "Хрещатик" оголошення про
проведення конкурсу на право оренди нерухомого май!
на комунальної власності територіальної громади міста
Києва, визначеного відповідно до пункту 1 цього рішен!
ня.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київської міської ради з питань власно!
сті.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про прийняття за основу 
проекту рішення Київської міської ради 
"Про затвердження Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 року"

Рішення Київської міської ради № 239/5626 від 23 червня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адмініс�
трації", "Про стимулювання розвитку регіонів", Указу Президента України від 25.05.01 № 341/2001 "Про
Концепцію державної регіональної політики", постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.06 № 1001
"Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року", постанови Кабі�
нету Міністрів України від 03.11.10 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалі�
зації державної політики", Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку,
затверджених наказом Міністерства економіки України від 29.07.02 № 224, статті 25 Регламенту Київської
міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.08 № 8/8, рішення Київської місь�
кої ради від 18.06.2009 № 616/1672 "Про розробку Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" та з ме�
тою реалізації стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку міста Києва, для забезпе�
чення сталого економічного зростання Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти за основу проект рішення Київської міської
ради "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року" (додається).

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) у встановленому порядку ор!
ганізувати та провести протягом двох місяців публічне гро!
мадське обговорення зазначеного проекту та за наслідка!
ми обговорення підготувати та подати на розгляд Київській

міській раді проект рішення Київської міської ради "Про
затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально!еко!
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження 
переліку об'єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, 
право оренди яких виборюється 

на конкурсних засадах

Рішення Київської міської ради № 278/5665 від 23 червня 2011 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", статті 5, статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України "Про оренду
державного та комунального майна", рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 "Про затвер�
дження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку оренд�
ної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду май�
на територіальної громади міста Києва", з метою ефективного використання нерухомого майна комуналь�
ної власності територіальної громади міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об'єктів комунальної власності
територіальної громади міста Києва, право оренди яких
виборюється на конкурсних засадах, згідно з додатком 1
до рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Ки!
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити проведення
незалежної оцінки нерухомого майна, перелік якого за!
тверджений пунктом 1 цього рішення, для визначення
стартового розміру орендної плати.

3. Зобов'язати підприємства (установи), в господар!
ському віданні (оперативному управлінні) яких перебу!
ває відповідне нерухоме майно (в якості платника, з по!
дальшим відшкодуванням вартості робіт по виконанню
незалежної оцінки переможцем конкурсу на право орен!
ди відповідного об'єкта), укласти тристоронні договори
на проведення оцінки майна з Головним управлінням
комунальної власності м. Києва виконавчого органу Ки!
ївської міської ради (Київської міської державної адмі!

ністрації) (в якості замовника) та з переможцем конкур!
су по відбору суб'єктів оціночної діяльності (в якості ви!
конавця).

4. Головному управлінню комунальної власності м. Ки!
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) офіційно оприлюднити у
газеті Київської міської ради "Хрещатик" оголошення про
проведення конкурсу на право оренди нерухомого май!
на комунальної власності територіальної громади міста
Києва, перелік якого затверджено пунктом 1 цього рі!
шення.

5. Внести зміни до рішень Київської міської ради з пи!
тань оренди згідно з додатком 2.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київської міської ради з питань власно!
сті.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про реконструкцію дороги Київ — Гостомель 

в межах м. Києва
Розпорядження № 1331 від 29 липня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про авто�
мобільні дороги", "Про здійснення державних закупівель", з метою приведення до належного технічного
стану дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів дороги Київ — Гостомель в межах м. Києва, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити в 2011!2012 роках розробку проектно!кош!
торисної документації та реконструкцію дороги Київ — Гос!
томель в межах м. Києва.

2. Визначити комунальну корпорацію "Київавтодор" за!
мовником виконання робіт зазначених в пункті 1 цього роз!
порядження.

3. Комунальній корпорації "Київавтодор":
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну під!

рядну організації для виконання робіт, зазначених в пункті
1 цього розпорядження, на конкурсних торгах.

3.2. Розробити, погодити та затвердити у встановлено!
му порядку проектно!кошторисну документацію.

3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства що!
до порядку виконання будівельних робіт, зазначених у пунк!
ті 1 цього розпорядження.

3.4 Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської

ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами та допов!
неннями).

4. Головному управлінню транспорту та зв'язку вико!
навчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) у встановленому порядку подати
до Головного управління економіки та інвестицій виконав!
чого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо вклю!
чення робіт з реконструкції дороги Київ — Гостомель в ме!
жах м. Києва до Програми соціально!економічного розвит!
ку м. Києва на 2011 та наступні роки.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

Про видачу документів дозвільного характеру 
за принципом організаційної єдності

Розпорядження № 913 від 6 червня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дозвільну систему у сфе�
рі господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 "Про заходи що�
до упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", від 05.01.2011
№ 33 "Деякі питання надання платних адміністративних послуг" та з метою забезпечення належного функ�
ціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, запобігання проявам корупції:

1. Головному управлінню транспорту та зв'язку, Голов!
ному управлінню комунального господарства, Головному
управлінню контролю за благоустроєм, Головному управлін!
ню енергетики, енергоефективності та енергозбереження,
Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій, Го!
ловному управлінню екології та охорони природних ресур!
сів, Головному управлінню промислової, науково!технічної
та інноваційної політики, Головному управлінню містобуду!
вання та архітектури, Головному управлінню земельних ре!
сурсів, Головному управлінню культури, Головному управ!
лінню охорони культурної спадщини, Головному управлін!
ню з питань реклами:

1.1. Заборонити видачу документів дозвільного характеру
та документів, які видаються в рамках дозвільно (погоджуваль!
ної) процедури поза межами міського дозвільного центру.

1.2. Забезпечити видачу документів дозвільного харак!
теру та документів, які видаються в рамках дозвільно (по!

годжувальної) процедури за принципом організаційної єд!
ності в міському дозвільному центрі.

2. Комунальним підприємствам виконавчого органу Ки!
ївради (Київської міської державної адміністрації) заборо!
нити видачу:

2.1. Дозвільних документів.
2.2. Документів, які видаються в рамках дозвільно (по!

годжувальної) процедури, за винятком здійснення повнова!
жень як балансоутримувачів територій, об'єктів.

3. Головному управлінню преси та інформації офіційно
оприлюднити це розпорядження у газеті Київської міської ра!
ди "Хрещатик" та на офіційному веб!порталі Київської місь!
кої влади (www.kmv.gov.ua).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження зали!
шаю за собою.

Голова О. Попов

Про деякі питання щодо обмеження в'їзду транспортних
засобів на територію парку культури та відпочинку

"Гідропарк"
Розпорядження № 898 від 2 червня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", Правил
благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, з
метою створення належних умов для відпочинку киян та гостей міста Києва, впорядкування руху автотранс�
порту, недопущення виникнення пожеж та несанкціонованих сміттєзвалищ на території Гідропарку, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Доручити комунальному закладу "Парк культури та від!
починку "Гідропарк" (далі — ПКіВ "Гідропарк") в установле!
ному порядку розробити і погодити план заходів щодо пар!
кування автотранспорту та заборони в'їзду на територію
ПКіВ "Гідропарк", яким передбачити:

1.1. Встановлення пунктів пропуску в місцях в'їзду та
місць паркування на території ПКіВ "Гідропарк" по обидві
сторони Броварського проспекту.

1.2. Організацію контролю в’їзду транспортних засобів
суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність
на території ПКіВ "Гідропарк", шляхом розроблення та впро!
вадження перепусток.

1.3. Забезпечення безперешкодного проїзду територією
ПКіВ "Гідропарк" автомобілів швидкої допомоги, пожежної
охорони, правоохоронних органів та інших транспортних за!

собів спеціального призначення під час виконання прямих
службових обов'язків.

2. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс!
трації) від 21.04.2009 № 463 "Про деякі питання щодо об!
меження в'їзду транспортних засобів на території парку куль!
тури та відпочинку "Гідропарк" та Труханового острова", а
саме: у назві та тексті розпорядження слова "парк культу!
ри та відпочинку "Гідропарк" та", "ПКіВ "Гідропарк" та" в усіх
відмінках, виключити.

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

Голова О. Попов

Про створення робочої групи з питань легалізації
виплати заробітної плати і зайнятості населення 

в м. Києві

Розпорядження № 978 від 15 червня 2011 року

На виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та розпорядження Кабінету Міністрів
України від 02 березня 2010 року № 359�р "Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та
відносин у сфері зайнятості населення", в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Створити робочу групу з питань легалізації виплати за!
робітної плати і зайнятості населення в м. Києві.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань ле!
галізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в
м. Києві, що додається.

3. Затвердити склад робочої групи з питань легалізації

виплати заробітної плати і зайнятості населення в м. Києві,
що додається.

4. 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 27.01.2011 № 100

Розпорядження № 1005 від 20 червня 2011 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 07.10.2010 № 58/4870 "Про припинення діяльності ко�
мунального підприємства "Підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне управління", з метою завершен�
ня вжиття заходів, що пов'язані з реорганізацією комунального підприємства "Підрядне спеціалізоване
ремонтно�будівельне управління":

1. Внести зміни в підпункт 2.2 пункту 2 розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 27.01.2011 № 100 "Про органі!
заційно!правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Ки!
ївської міської ради від 07.10.2010 № 58/4870" (зі змінами),
замінивши цифри "20.05.2011" цифрами "30.12.2011".

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

Голова О. Попов

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

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

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) 

від 21.05.2007 № 583

Розпорядження № 1004 від 20 червня 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою забезпечення вине�
сення теплових мереж ТМ�2, З, 4 з�під плями забудови залізнично�мостового переходу через р. Дніпро у
м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ�Московський — Дарниця, враховуючи звернення дер�
жавного територіально�галузевого об'єднання "Південно�Західна залізниця" від 27.04.2011 № Н�3/383,
в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс!
трації) від 21.05.2007 № 583 "Про дозвіл на виконання ро!
біт із перекладання теплових мереж ТМ № 2, 3, 4 на Заліз!
ничному шосе у Печерському районі", а саме:

1.1. У назві розпорядження слова "дозвіл на" виключи!
ти.

1.2. Абзац перший п.1 викласти у такій редакції:
"1. Закритому акціонерному товариству "Гідроінжбуд"

(далі ЗАТ "Гідроінжбуд") за замовленням Державного тери!
торіально!галузевого об'єднання "Південно!Західна залізни!
ця" з 21.05.2007 до 15.10.2011 року згідно з розробленою
та затвердженою у встановленому порядку проектно!кош!
торисною документацією виконати роботи із перекладання
теплових мереж ТМ № 2,3,4 та будівництва нових теплових

мереж на Залізничному шосе у Печерському районі з част!
ковим розриттям проїзної частини і тимчасовим обмежен!
ням руху транспорту на Залізничному шосе до шляхопро!
воду на вул. Кіквідзе. "

1.3. Підпункт 2.1. пункту 2 розпорядження викласти у та!
кій редакції:

"2.1. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра!
ди від 25.12.2009 № 1051/1051 (із змінами та доповнення!
ми)".

2. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на першого заступника голови Київської міської держав!
ної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про затвердження 
плану заходів щодо реалізації 

Міської цільової програми підготовки 
лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я 

міста Києва на 2011—2017 роки

Розпорядження № 736 від 12 травня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про вищу освіту", рішення Ки�
ївської міської ради від 17.02.2011 № 9/5396 "Про затвердження Міської цільової програми підготовки лі�
карських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011�2017 роки" та з метою забезпечення
закладів охорони здоров'я первинної медико�санітарної допомоги, що засновані на комунальній власно�
сті територіальної громади міста Києва, кваліфікованими лікарськими медичними кадрами, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Міської ці!
льової програми підготовки лікарських кадрів для закла!
дів охорони здоров'я міста Києва на 2011! 2017 роки, що
додається.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адмініс!
трації) — виконавцям міського плану заходів:

2.1. Забезпечити виконання плану заходів щодо реалі!
зації Міської цільової програми підготовки лікарських кад!
рів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011!
2017 роки.

2.2. Щорічно до 31 січня інформувати голову Київської
міської державної адміністрації про результати виконання
міського плану заходів.

3. Створити комісію по відбору студентів для навчання
в Національному медичному університеті ім. О. О. Бого!
мольця для забезпечення лікарськими кадрами закладів

охорони здоров'я первинної медико!санітарної допомоги,
що засновані на комунальній власності територіальної гро!
мади міста Києва та затвердити її склад, що додається.

4. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчо!
го органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) розробити положення про комісію
по відбору студентів для навчання в Національному ме!
дичному університеті ім. О. О. Богомольця для забезпе!
чення лікарськими кадрами закладів охорони здоров'я
первинної медико!санітарної допомоги, що засновані на
комунальній власності територіальної громади міста Ки!
єва.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження по!
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно розподілу обов'язків.

Голова О. Попов
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Ïåðøà çãàäêà ïðî Ìîñêîâñüêó ç’ÿâèëàñÿ â ê³íö³
ÕVIII ñòîë³òòÿ

Îäíà ç íàéñòàð³øèõ
âóëèöü Êèºâà

Ç³ ñïîðóäæåííÿì Ïå÷åðñüêî¿
ôîðòåö³ ïî÷èíàºòüñÿ ³ ñïîðó-
äæåííÿ âóëèö³ Ìîñêîâñüêî¿. Âî-
íà ñòàº öåíòðàëüíîþ âóëèöåþ
ì³ñòà â ÕIÕ ñòîë³òò³. Òóò ðîçòà-
øîâóþòüñÿ ãàëàíòåðå¿, ìàãàçè-
íè. ² ëèøå â 30-õ ðîêàõ ÕIÕ ñòî-
ë³òòÿ âîíà âòðà÷àº ñâîº öåí-
òðàëüíå çíà÷åííÿ ó çâ’ÿçêó ç ïå-
ðåáóäîâîþ íîâî¿ Ïå÷åðñüêî¿
ôîðòåö³, ÿêà çì³íþº é çíà÷åííÿ
ñàìîãî Ïå÷åðñüêà. Òîä³ æ öåíòð
ì³ñòà ïåðåì³ñòèâñÿ íà Õðåùà-
òèê.

“Ö³êàâî, ùî íà âóëèö³ Ìîñ-
êîâñüê³é í³êîëè íå çâîäèëè áà-
ãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â, ëèøå
íå âèùå äâîõ ïîâåðõ³â. Ö³ ïðà-
âèëà äîâîë³ äîâãî ³ñíóâàëè â
ì³ñò³ ï³ä ÷àñ ñïîðóäæåííÿ æèò-
ëà”, — ðîçïîâ³â Ìèõàéëî Ñè-
÷îâ — çàâ³äóâà÷ Ìóçåþ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè, ÿêèé º îäí³ºþ ç
ô³ë³é Ìóçåþ ³ñòîð³¿ Êèºâà. Çà
ñëîâàìè ³ñòîðèêà-êðàºçíàâöÿ,
³ñòîð³ÿ âóëèö³ Ìîñêîâñüêî¿ ò³ñ-
íî ïîâ’ÿçàíà ç Ââåäåíñüêèì ìî-
íàñòèðåì, ÿêèé ó Õ²Õ ñòîë³òò³
çàñíóâàëà Îëåêñàíäðà ªãîðî-
âà — âäîâà çàãèáëîãî ó Êðèì-
ñüê³é êàìïàí³¿ êàï³òàíà ìåäè÷-
íî¿ ñëóæáè. Íà ðîç³ âóëèöü Ðè-
áàëüñüêî¿ òà Ìîñêîâñüêî¿ òîä³
ïîáóäóâàëè öåðêâó. Îêð³ì öüî-
ãî, ªãîðîâà êóïóº íà Ìîñêîâ-
ñüê³é áóäèíêè, ÿê³ âõîäÿòü äî
ºäèíî¿ ââåäåíñüêî¿ æ³íî÷î¿ îá-
ùèíè, à ï³çí³øå ö³ áóä³âë³ ñòà-
þòü ìîíàñòèðåì. Ï³ñëÿ ñìåðò³
Îëåêñàíäðè ªãîðîâî¿ â 1878 ðî-
ö³ áóäóþòü Ââåäåíñüêó öåðêâó.
Íèí³ ÓÏÖ Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³-
àðõàòó.

Ìîñêîâñüêà âóëèöÿ ñâîãî ÷àñó
áóëà â³äîìà ñâî¿ì “çåëåíèì ãîòå-
ëåì”, ùî íàëåæàâ Êèºâî-Ïå÷åð-

ñüê³é ëàâð³. Â³í áóâ ðîçòàøîâà-
íèé íà ì³ñö³ íèí³øíüîãî áóäèí-
êó ¹ 30, äå íèí³ ïðèì³ùåííÿ
Ïå÷åðñüêîãî ðàéâ³ää³ëó âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ. Ãîòåëü çâåëè ó Õ²Õ ñòî-
ë³òò³. Ëàâðà çäàâàëà éîãî â îðåí-
äó ïîì³ùèêàì. Ñâîþ íàçâó â³í
ä³ñòàâ ÷åðåç òå, ùî éîãî äàõ áóâ
çåëåíîãî êîëüîðó. Ñâîãî ÷àñó â
öüîìó ãîòåë³ çóïèíÿëèñÿ â³äîì³
ëþäè, ñåðåä íèõ: Òàðàñ Øåâ÷åí-
êî, ÿêèé çãàäóº “çåëåíèé ãîòåëü”
ó ñâîºìó òâîð³ “Áëèçíåöû”, Ãðè-
áîºäîâ, ñëàâ’ÿíîô³ë Õîì’ÿêîâ,
äåêàáðèñòè, ð³çíî÷èíö³. “Íàïðè-
ê³íö³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ ñòàðó áóä³âëþ
áóëî çíåñåíî, à íà ¿¿ ì³ñö³ ñïîðó-
äæåíî íîâó, â ñòèë³ ìîäåðí, ÿêà
çáåðåãëàñÿ é äîíèí³. Çîâñ³ì íå-
äàâíî çíèê ³ç ïîêð³âë³ é çåëåíèé
êîë³ð, ÿêèé çàì³íèëè íà ³íøèé,
— ðîçïîâ³ëà ñòàðøèé íàóêîâèé
ñï³âðîá³òíèê Ìóçåþ êóëüòóðíî¿

ñïàäùèíè Îëåíà Òàðàñîâà. — Ç
â³êîí ãîòåëþ áóëî äîáðå âèäíî
ïëàö, íà ÿêîìó ìóøòðóâàëè ñîë-
äàò³â, áóä³âëþ Àðñåíàëó. Â ãîòå-
ë³ äîòðèìóâàëèñÿ äîâîë³ ñóâîðèõ
ïðàâèë ÷åðåç òå, ùî â³í íàëåæàâ
Ëàâð³. Òóò çàáîðîíÿëè âñ³ëÿê³ ³ã-
ðè, òàíö³, ìóçèêó. Ëèøå â ê³ëü-
êîõ ê³ìíàòàõ äëÿ ïîñòîÿëüö³â öå
äîçâîëÿëîñÿ”.

Âóëèöÿ Ìîñêîâñüêà ç 1920 ïî
1944 ð³ê íàçèâàëàñÿ Àðñåíàëü-
íîþ. Ï³ä ÷àñ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè òóò áóëî ïðîêëàäåíî çàë³çíè÷-
íó êîë³þ, ïî ÿê³é ³ç çàâîäó â³ä-
ïðàâëÿëè ãàóáèö³ íà ôðîíò. Òóò
æå áóëî ïðîêëàäåíî é òðàìâàéíó
êîë³þ, àëå äî íèí³øíüî¿ âóëèö³
Ñóâîðîâà, äå âîíà ïîâåðòàëà.

Ó ðàéîí³ Ìîñêîâñüêî¿, íà íè-
í³øí³é Ñóâîðîâà, êîëèñü çíàõî-
äèâñÿ ³ïîäðîì. Çâ³äñè éîãî ïåðå-
íåñëè íà éîãî íèí³øíº ì³ñöå äî
Âèñòàâêîâîãî êîìïëåêñó. ²ïîä-
ðîì íà Ïå÷åðñüêó áóâ ³ç Õ²Õ ñòî-
ë³òòÿ. À âèíåñëè éîãî â 60-õ ðî-
êàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ³ çàáóäóâà-
ëè çâ³ëüíåíå ì³ñöå æèòëîâèìè
áóäèíêàìè. Íà ñòàðîìó ³ïîäðîì³
÷àñòî áóâàâ ³ìïåðàòîð, ñïîñòåð³-
ãàâ çà á³ãàìè.

Ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñòîë³ò-
òÿ ó çâ’ÿçêó ç ïîáóäîâîþ íîâî¿
Ïå÷åðñüêî¿ ôîðòåö³ òà äîêîð³í-
íî¿ ïåðåáóäîâè ö³º¿ ÷àñòèíè ì³ñ-
òà âóëèöÿ Ìîñêîâñüêà âòðà÷àº
öåíòðàëüíó ðîëü. Íà Ïå÷åðñüêó
çàëèøàþòüñÿ àðòèëåð³éñüê³ ñêëà-
äè, ìàéñòåðí³, êàçàðìè ð³çíèõ
ðîä³â â³éñüê, ³íø³ óñòàíîâè â³é-
ñüêîâîãî â³äîìñòâà. Â 1850—1854
ðîêàõ ï³ä êåð³âíèöòâîì íà÷àëü-
íèêà Êè¿âñüêî¿ ³íæåíåðíî¿
êîìàíäè ³íæåíåð-ïîëêîâíèêà
Êëèìåíêà íà Ìîñêîâñüê³é áóëî
çâåäåíî êîìïëåêñ áóä³âåëü Àðñå-
íàëó ³ Ïå÷åðñüêî¿ ôîðòåö³. Â
1915—1916 ðîêàõ (çà ïðîåêòîì
àðõ³òåêòîðà Øåõîí³íà) áóëî çâå-
äåíî áóä³âëþ â³éñüêîâîãî ó÷èëè-
ùà ç ìàíåæåì ³ ³íòåðíàòîì äëÿ
÷îòèðüîõ ðîò þíêåð³â. Ïðîòÿãîì
ê³ëüêîõ ñòîë³òü Ìîñêîâñüêà â³ä³-
ãðàâàëà çíà÷íó ðîëü ó æèòò³ Ïå-
÷åðñüêà. Îñîáëèâó ö³íí³ñòü ìà-
þòü íà ñüîãîäí³ ïàì’ÿòêè, àðñå-
íàëüí³ êîðïóñè, áóäèíîê íà ðî-
ç³ âóëèöü Ìîñêîâñüêî¿ òà Ðè-
áàëüñüêî¿, ñïîðóäà êîëèøíüîãî
Îëåêñ³¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî ó÷è-
ëèùà.

Äî ñëîâà, â 1912 ðîö³ íà âóëè-
ö³ Ìîñêîâñüê³é ó áóäèíêó ¹ 5
æèâ â³äîìèé ïîâ³òðîïëàâåöü Ïåò-
ðî Íåñòåðîâ. Ó 1958 ðîö³ íà öüî-
ìó ïðèì³ùåíí³ áóëî âñòàíîâëåíî
ìåìîð³àëüíó äîøêó

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Печерсь , насамперед через розташ вання на йо о те-
риторії Лаври, б в центром Києва, а йо о оловною в -
лицею ще задов о до Хрещати а б ла Мос овсь а.
Саме в цьом фешенебельном спальном районі се-
лилася місь а знать. К пці залюб и п вали землю на
Мос овсь ій, б д вали т т житло, від ривали ма азин-
чи и. Перша з ад а про цю в лицю з'являється в інці
ХVIII століття. Свою назв вона отримала від перепра-
ви через Дніпро та шлях на Мос в . Сво о час б ла
однією з найбільших в лиць тодішньом Києві. Почи-
налася від Арсенал і доходила до нинішньо о б льва-
р Лесі У раїн и. Наразі в лиця стала дещо оротшою
і за інч ється в районі в лиці К т зова.

Перша з ад а про в лицю Мос овсь з`явилася ще напри інці XVIII століття

У районі Мос овсь ої, на нинішній С ворова, олись знаходився іподром

За рите А ціонерне Товариство “MOCT-ІHBECT”
(надалі — “Товариство”)

повідомляє про проведення За альних зборів а ціонерів Товариства
(надалі — “За альні збори”) 20 вересня 2011 ро об 11.00 за адресою:

03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172 (Антоновича).

Реєстрація а ціонерів для часті За альних зборах б де здійснюватися в день
проведення зборів за вищев азаною адресою, почато реєстрації — о 9.00, за інчення
реєстрації — о 10.50. Дата с ладення перелі а ціонерів, я і мають право на часть
За альних зборах, — 20 вересня 2011 ро .

Порядо денний за альних зборів:
1. Обрання лічильної омісії за альних зборів а ціонерів.
2. Затвердження поряд денно о.
3. Затвердження ре ламент проведення за альних зборів а ціонерів.
4. Про змін наймен вання За рито о а ціонерно о товариства “Мост-Інвест” на Приватне

а ціонерне товариство “Мост-Інвест” з ідно із вимо ами за он У раїни “Про а ціонерні
товариства”.

5. Про внесення змін та доповнень до Стат т Товариства шляхом затвердження йо о в
новій реда ції.

Для реєстрації на часть За альних зборах а ціонер повинен мати при собі паспорт,
а представни а ціонера — паспорт та відповідн довіреність, оформлен з ідно з чиним
за онодавством У раїни. Ознайомитись з матеріалами (до ментами), необхідними для
прийняття рішень з питань поряд денно о За альних зборів, а ціонери мож ть
приміщенні Товариства за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172 (Антоновича), (вхід
зі сторони в л. Любчен о), ( рім с боти та неділі) з 10.00 до 16.00 (обідня перерва з 13.00
до 14.00), а в день проведення за альних зборів — та ож місці їх проведення.

Довід и за телефоном (044) 230-47-51.

05.09.11 о 14.30 в приміщені О р жно о адміністративно о с д
м. Києва (в л. К. Каменєва, 8 орп. 1) відб деться с довий роз ляд
справи № 2а-3702/11/2670 за позовом заст пни а про рора м. Києва
до Київсь ої місь ої ради про визнання неза онним та с ас вання ч. 2
п. 10.1 розділ 10 Поряд затверджено о рішенням Київсь ої місь ої ради
від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Поряд передачі майна
територіальної ромади міста Києва в оренд , Методи и розрах н
орендної плати за орист вання майном територіальної ромади міста
Києва, Типово о до овор про оренд майна територіальної ромади
міста Києва”.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д в я ості відповідача Осипен а
СтаніславаВалерійовича, останнє відомемісце проживання: м. Київ, в л. Уша ова, 8-а, по справі
№ 2-3597/11 за позовом ПАТ “Універсал Бан ” до Осипен а С.В. про стя нення забор ованості.

С дове засідання відб деться 8.09.2011 р. о 12.45 в приміщенні Святошинсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал № 1.

С ддя Петрен о Н.О.

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

Відповіді на росворд
По оризонталі: 3. сметана 5. пане іри 7. план 8. адр 10. виро

13. ло і а 14. Оранта 15. еном 16. пальто 17. але ро 18. н ер
21. ров 23. Кіра 24. наві ація 25. хворост.

По верти алі: 1. венеди 2. залізо 3. стан 4. ари 5. павільйон
6. авалерія 7. прозаї 9. реторта 10. ва он 11. рино 12. омар
19. нісон 20. еталон 22. ва х 23. ілт.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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