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хрещатик

Про затвердження 
Міської цільової програми 

підготовки лікарських кадрів для закладів 
охорони здоров'я міста Києва 

на 2011—2017 роки
Рішення Київської міської ради № 9/5396 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", Закону України "Про вищу освіту", Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 17.10.10 № 208 "Про питання удосконалення системи охорони здоров'я", рішення Київської місь�
кої ради від 29.10.09 № 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільо�
вих програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 30.12.10 № 567/5379 "Про бюджет міста
Києва на 201 І рік" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму підготовки лікар�
ських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на
2011—2017 роки, що додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

2.1. Затвердити план заходів щодо реалізації Міської ці�
льової програми підготовки лікарських кадрів для закладів
охорони здоров'я міста Києва на 2011—2017 роки.

2.2. Створити комісію по відбору студентів для навчан�
ня в Національному медичному університеті ім. О. О. Бого�
мольця за участю представників депутатських фракцій Ки�
ївської міської ради та Національного медичного універси�
тету ім. О. О. Богомольця.

3. Встановити, що Головне управління охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) є відповідальним за виконання
Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для
закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011—2017 роки.

4. Головному управлінню охорони здоров'я виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечити реалізацію захо�
дів у межах асигнувань, які щороку передбачаються у
місцевому бюджеті по галузі "Охорона здоров'я” за від�
повідними напрямками, з урахуванням офіційно визна�
ченого рівня інфляції за попередній календарний рік, а
також інших коштів, не заборонених законодавством
України.

5. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту та постійну комісію Київради з питань бю�
джету та соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін 
до міської цільової програми 

"Турбота. Назустріч киянам" на 2011—2015 роки 
та фінансування заходів 

щодо її фінансування у 2011 році
Рішення Київської міської ради № 198/5585 від 25 травня 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", рішень Київської міської ради від 17.02.11 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми
"Турбота. Назустріч киянам" на 2011�2015 роки", від 24.02.11 № 55/5442 "Про внесення змін до рішен�
ня Київської міської ради від 30.12.11 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік", з метою забез�
печення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення м. Києва
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до міської цільової програми "Турбота.
Назустріч киянам" на 2011—2015 роки, затвердженої рішен�
ням Київради від 17.02.11 № 19/5406 (далі — Програма),
виклавши її в редакції згідно з додатком 1 до цього рішен�
ня.

2. Головному управлінню праці та соціального захисту
населення виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) спрямувати видатки в
обсязі 48 645,7 тис. грн. на виконання міської цільової про�
грами "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 — 2015 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.11
№ 19/5406, у тому числі:

— на надання матеріальної допомоги окремим категорі�
ям малозабезпечених верств населення — 20 000,0 тис. грн.;

— на надання одноразової адресної матеріальної допо�
моги малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які
опинилися в складних життєвих обставинах,— 2 238,0 тис.
грн.;

— на надання допомоги на поховання особи, яка не до�
сягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не
перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнято�
сті як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або
особі, яка зобов'язалася поховати померлого,— 2 400,0 тис.
грн.;

— на оплату послуг по виготовленню протезів та послуг
з соціальної, психологічної, медичної реабілітації жінок, які
перенесли мастектомію,—1 850,0 тис. грн.;

— на придбання засобів пересування та реабілітації для
інвалідів та осіб похилого віку м. Києва — 3 000,4 тис. грн.;

— на проведення складного протезування кінцівок —
1 500,0 тис. грн.;

— на забезпечення ортопедичним взуттям — 500,0 тис.
грн.;.

— на привітання та надання матеріальної допомоги меш�

канцям м. Києва, які відзначають свій 100�літній ювілей,—
40,0 тис. грн.;

— на надання матеріальної допомоги на придбання твер�
дого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям,
які отримують субсидію,— 486,6 тис. грн.;

— на компенсацію витрат на навчання у Відкритому між�
народному університеті розвитку людини "Україна" студен�
тів з числа інвалідів, сиріт та дітей з малозабезпечених сі�
мей з урахуванням пункту 1 рішення Київської міської ради
від 15.07.10 № 1268/4706 шодо фінансування видатків за
фактично надані послуги з навчання у 2009 році пільгових
категорій студентів —7 700,0 тис. грн.;

— на оздоровлення та санаторно�курортне лікування ді�
тей�інвалідів із будинків�інтернатів системи соціального за�
хисту населення — 500,0 тис. грн.;

— на оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей війни —
2000,0 тис. грн.;

— на заходи до відзначення Дня працівника соціальної
сфери — 70,0 тис. грн.;

— на проведення заходів по відзначенню Дня вшануван�
ня учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та відзначення річниці Чорнобильської катастрофи —
1 260,7 тис. грн.;

— на забезпечення безкоштовним харчуванням та про�
дуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян
та інших верств населення м. Києва —5 100,0 тис. грн.

3. Доручити виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) підготувати роз�
порядження щодо визначення порядку компенсації витрат
на навчання у Відкритому міжнародному університеті роз�
витку людини "Україна" студентів з числа інвалідів, сиріт та
дітей з малозабезпечених сімей.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям здій�
снювати фінансування заходів, передбачених Програмою в

межах бюджетних призначень, визначених бюджетом м. Ки�
єва на 2011 рік, згідно з додатком 2 до цього рішення.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту
населення виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) та районним в місті Ки�
єві державним адміністраціям здійснювати фінансування ус�
танов та закладів, створених місцевими органами влади, в
межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами,
з урахуванням бюджетних зобов'язань, зареєстрованих в
органах Державного казначейства України. 

6. Районним в місті Києві державним адміністраціям раз
на півроку подавати Головному управлінню праці та соціаль�
ного захисту населення виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) інформа�
цію про стан виконання Програми та цього рішення за пер�
ше півріччя та рік до 20 вересня та 20 березня відповідно.

7. Головному управлінню праці та соціального захисту
населення виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) забезпечувати раз на

півроку надання Головному управлінню економіки та інвес�
тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному фінансовому
управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), постійній комісії Ки�
ївради з питань бюджету та соціально�економічного розвит�
ку та постійній комісії Київради з питань охорони здоров'я
та соціального захисту інформації про хід виконання Про�
грами за перше півріччя та рік до 25 вересня та 25 берез�
ня відповідно.

8. Закупівлю товарів, робіт та послуг здійснювати відпо�
відно до законодавства.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку та постійну комісію Київради з питань
охорони здоров’я та соціального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження змін 
до Міської цільової програми підготовки 

та проведення у місті Києві фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року 

з футболу

Рішення Київської міської ради № 258/5645 від 23 червня 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні" та на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.10 № 357 "Про затверджен�
ня Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонат)'
Європи 2012 року з футболу" (зі змінами та доповненнями) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити зміни до Міської цільової програми підготов�
ки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіона�
ту Європи 2012 року з футболу, затвердженої рішенням Ки�
ївської міської ради від 15.07.10 № 1273/4711 (далі — Про�
грама), а саме:

1. У розділі "Обсяги та джерела фінансування" Програ�
ми цифри "15 878,37", "3 158,23", "5 488,63" замінити циф�
рами "15 894,89", "3 166,75", "5 496,63" відповідно.

2. У додатку 1 "Паспорт Міської цільової програми під�
готовки та проведення у м. Києві фінальної частини чемпіо�
нату Європи 2012 року з футболу" до Програми:

2.1. У позиції 9 цифри "15 878,37" замінити цифрами
"15 894,89".

2.2. У позиції 9.3 цифри "3 158,23" замінити цифрами 
"3 166,75".

2.3. У позиції 9.4 цифри "5 488,63"замінити цифрами
"5 496,63".

3. У додаток 2 "Завдання та заходи Міської цільової про�
грами підготовки та проведення у м. Києві фінальної части�
ни чемпіонату Європи 2012 року з футболу" до Програми
внести зміни та доповнення згідно з додатком 1 до цього
рішення.

4. Додаток 3 "Фінансування в 2008—2010 роках та очіку�
ване фінансування в 2011�2012 роках інфраструктурних об'�
єктів м. Києва щодо підготовки ЄВРО�2012" до Програми
викласти в новій редакції згідно з додатком 2 до цього рі�
шення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань сім'ї, молоді та спорту та
постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�
економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу майна 
територіальної громади міста Києва 

в оренду 

Рішення Київської міської ради № 86/5473 від 31 березня 2011 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального май�
на", рішення Київської міської ради віл 28.09.06 № 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна те�
риторіальної 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", статті 7 та статті 11 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ" (із змінами
та доповненнями), рішення Київської міської ради від 09.09.10 № 7/4819 "Про питання організації управ�
ління районами в місті Києві" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозволи комунальному підприємству "Київжит�
лоспецексплуатація" на переукладання договорів оренди
згідно з додатком 1.

2. Надати дозволи комунальному підприємству "Дирек�
ція з управління та обслуговування житлового фонду Пе�
черської районної у місті Києві ради" на переукладання до�
говорів оренди згідно з додатком 2.

3. Доручити комунальному підприємству "Київжитлоспец�
експлуатація" та комунальному підприємству "Дирекція з

управління та обслуговування житлового фонду Печерської
районної у місті Києві ради" в термін до двох місяців переу�
класти в установленому порядку договори оренди з юри�
дичними особами, зазначеними у додатках 1 та 2.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань власності.

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

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, 

які включено до необхідного мінімального переліку
окремих видів ритуальних послуг

Розпорядження № 1306 від 26 липня 2011 року

Відповідно до ст. 10 Закону України "Про поховання та похоронну справу", ст.28 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуаль�
них послуг, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово�комунального госпо�
дарства від 19.11.2003 № 193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 за № 1111/9710:

1. Встановити тариф на оформлення договору�замовлен�
ня на організацію та проведення поховань, який включено до
необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних
послуг, що надаються ФОП Левицький О. М., що додаються.

2. Встановити тариф на оформлення договору�замов�
лення на організацію та проведення поховань, який вклю�
чено до необхідного мінімального переліку окремих видів ри�
туальних послуг, що надаються ФОП Малиновський В. Є.,
що додаються.

3. Встановити тарифи на ритуальні послуги, які включе�
но до необхідного мінімального переліку окремих видів ри�
туальних послуг, що надаються ТОВ "Всеукраїнське ритуаль�
не агентство" Реквієм", що додаються.

4. Взяти до відома, що пільги на оплату за ритуальні по�
слуги та допомога на поховання надаються відповідно до
чинного законодавства України.

5. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен�
ня в засобах масової інформації змісту цього розпоряджен�
ня.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

Про внесення змін до складу постійно діючої конкурсної
комісії по залученню інвесторів до фінансування

будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів
житлового та нежитлового призначення, незавершеного

будівництва, інженерноAтранспортної інфраструктури
міста Києва

Розпорядження № 968 від 14 червня 2011 року

У зв'язку зі змінами у персональному складі постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів
до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призна�
чення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до складу постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструк�
ції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового при�
значення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної
інфраструктури міста Києва, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (в редакції роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 01.11.2010 № 897):

1. Вивести зі складу Русина Єгора Гавриїловича — викону�
ючого обов'язки начальника Головного управління комуналь�

ної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації).

Ввести до складу Парфененка Дмитра Миколайовича — на�
чальника Головного управління комунальної власності м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

2. У тексті складу слова "Головного управління містобудуван�
ня, архітектури та дизайну міського середовища замінити сло�
вами "Головного управління містобудування та архітектури".

Голова О. Попов

Про прокладання зовнішніх інженерних мереж 
до житлового будинку на вул. Баумана, 25, 27, 29 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 970 від 14 червня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про авто�
мобільні дороги", "Про благоустрій населених пунктів", розпорядження Київської міської державної адмі�
ністрації від 04.07.2006 № 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спору�
дах міста", рішення Київської міської ради від 26.07.2007 № 99/1933 "Про передачу комунальному під�
приємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" зе�
мельної ділянки для будівництва житлових будинків на вул. Баумана, 25, 27, 29 у Шевченківському райо�
ні м. Києва", з метою будівництва та своєчасного введення в експлуатацію житлового будинку на вул. Ба�
умана, 25, 27, 29 в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Хорст", за
замовленням комунального підприємства з утримання та
експлуатації житлового фонду спеціального призначення
"Спецжитлофонд", згідно з розробленою та затвердженою
в установленому порядку проектно�кошторисною докумен�
тацією в термін з 13.06.2011 до 30.07.2011, за умови ви�
конання пункту 2 цього розпорядження, здійснити прокла�
дання зовнішніх інженерних мереж до житлового будинку на
вул. Баумана, 25, 27, 29, а саме:

— водопроводу ПЕ     — 225 мм L — 450 м і ПЕ    —
110 мм L — 30 м на вул. Краснодарській та підключення до
існуючого водопроводу з частковим розриттям тротуарів та
проїзної частини, перекриттям вул. Краснодарської від пе�
ретину з вул. Баумана до перетину з вул. Тешибаєва в тер�
мін з 13.06.2011 до 16.07.2011;

— дощової каналізації із азбестоцементних труб      —
400 мм L — 33 м,      — 300 мм L — 15 м та підключення
до існуючої мережі каналізації з частковим розриттям тро�
туарів та проїзної частини, тимчасовим обмеженням руху
транспорту на вул. Баумана в термін з 13.06.2011 до
23.06.2011;.

— господарсько�побутової каналізації із труб ПЕ      —
225 мм L — 95 м, з парної сторони з частковим розриттям
тротуарів та проїзної частини в межах землевідведення під
будівництво житлового будинку на вул. Баумана, 25, 27, 29,
з частковим зайняттям проїзної частини в термін з
13.06.2011 до 25.06.2011;

— господарсько�побутової каналізації із труб ПЕ      —
225 мм L — 230 м, з частковим розриттям тротуарів та про�
їзної частини вздовж провул. Бауманського від вул. Баума�
на до вул. Толбухіна, з тимчасовим повним зайняттям про�
їзної частини в термін з 13.06.2011 до 20.07.2011.

Дату початку робіт додатково погодити з УДАІГУ МВС
України в м. Києві.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Хорст":
2.1. Укласти договори з власниками мереж відповідно

до чинного законодавства.
2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою

м. Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради
від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями),
забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити в управлінні Державної авто�
мобільної інспекції Головного управління МВС України в 
м. Києві тимчасову схему організації дорожнього руху та
встановлення дорожніх знаків у місцях виконання робіт.

2.4. Забезпечити встановлення огорожі, відповідних до�
рожніх знаків, освітлення, сигнальних ліхтарів з метою без�
печного проходу пішоходів та проїзду автотранспорту на пе�
ріод виконання робіт.

2.5. На період виконання робіт забезпечити дотримання
норм і правил техніки безпеки у будівництві.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзних
частин вулиць та міжквартальних проїздів на всю ширину за
типом існуючих, а тротуарів — фігурними елементами за�

мощення та передати їх за актом комунальному підприєм�
ству "Шляхово�експлуатаційне управління по утриманню ав�
томобільних шляхів та споруд на них Шевченківського райо�
ну м. Києва".

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з улаш�
тування водопроводу та каналізаційної мережі, це майно за�
раховується до комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва з наступною передачею у володіння та ко�
ристування ПАТ "АК "Київводоканал".

4. Доручити Головному управлінню комунальної власно�
сті м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації) забезпечити у вста�
новленому порядку зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва новозбудованих мереж,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконан�
ня робіт покласти на директора товариства з обмеженою від�
повідальністю "Хорст" Саєнка В. Г.

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

Головa О. Попов

Про капітальний ремонт вул. Дніпроводської 
на ділянці від вул. Богатирської до межі міста 

в Оболонському районі
Розпорядження № 942 від 10 червня 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 вул. Дніпроводської на ділянці від вул. Богатир�
ської до межі міста в Оболонському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити в 2011 році розробку проектно�кошторис�
ної документації та виконати роботи з капітального ремон�
ту вул. Дніпроводської на ділянці від вул. Богатирської до
межі міста в Оболонському районі.

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 пунк�
ті 1 цього розпорядження, на конкурсних торгах.

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

3.3. Одержати в Інспекції державного архітектурно�буді�
вельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

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

4. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) як головному розпоряднику коштів місь�
кого бюджету здійснити фінансування робіт в межах бю�
джетних призначень, затверджених в бюджеті м. Києва на
капітальний ремонт об'єктів вулично�шляхової мережі на
2011 рік.

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

Голова О. Попов

Про реєстрацію змін до Статуту релігійної громади
СвятоAОлександроAНевської парафії у Святошинському

районі м. Києва Української Православної Церкви
Київського Патріархату

Розпорядження № 945 від 10 червня 2011 року

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та враховуючи заяву
настоятеля, голови парафіяльної ради релігійної громади Свято�Олександро�Невської парафії у Свято�
шинському районі м. Києва Української Православної Церкви Київського Патріархату від 26.10.2010 та про�
токол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 26.10.2010 № 1, в межах функцій місцево�
го органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади
Свято�Олександро�Невської парафії у Святошинському райо�
ні м. Києва Української Православної Церкви Київського Пат�
ріархату, зареєстрованого розпорядженням Київської місь�
кої державної адміністрації від 11.07.2001 № 1441, виклав�
ши його в новій редакції, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації, відповідно до розподілу обов'язків, прийняти рі�
шення щодо висвітлення у засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про реєстрацію змін до Статуту СвятоAМикільської
релігійної громади у Печерському районі м. Києва

Української Православної Церкви Київського патріархату
Розпорядження № 947 від 10 червня 2011 року

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та враховуючи заяву на�
стоятеля, голови парафіяльної ради Свято�Микільської релігійної громади у Печерському районі м. Києва
Української Православної Церкви Київського Патріархату від 28.12.2010 та протокол парафіяльних зборів
зазначеної релігійної громади від 19.12.2010 № 2, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту Свято�Микільської ре�
лігійної громади у Печерському районі м. Києва Української
Православної Церкви Київського Патріархату, зареєстрова�
ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
16.09.2009 № 1053, що додаються.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації, відповідно до розподілу обов'язків, прийняти рі�
шення щодо висвітлення у засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 15.02.2002 № 292
Розпорядження № 974 від 14 червня 2011 року

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 "Про затвердження По�
ложення про державну реєстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої вла�
ди" та з метою приведення нормативно�правових актів Київської міської державної адміністрації у відпо�
відність до вимог чинного законодавства, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від 15.02.2002
№ 292 "Про впорядкування міської маршрутної мережі".

2. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюд�
нення.

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

Голова О. Попов

З додатком можна ознайомитися на сторінці Головного управління цінової політики 
офіційного сайту Київської міської державної адміністрації:  www.kmv.gov.ua в мережі Інтернет
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Головне'(правління'.ом(нальної'власності'м.'Києва'на'ви.онання'постанови'про'від.риття'ви.онавчо:о

провадження' :оловно:о' державно:о' ви.онавця' відділ(' прим(сово:о' ви.онання' рішень' Державної
ви.онавчої' сл(жби' У.раїни' Маз(ром' Геннадієм' Івановичем' від' 18.07.2011' №' 27791365,' о:олош(є
.он.(рс'з'відбор('с(б’є.тів'оціночної'діяльності,'я.і'б(д(ть'зал(чені'до'проведення'незалежної'оцін.и
нежило:о'приміщення'за'адресою:'м.'Київ,'в(л.'Са.са:ансь.о:о,'60,'літ.'“В”.

Термін' ви*онання' робіт' та' вид' вартості' —' з4ідно' з' Методи*ою' оцін*и' майна,' затвердженою' постановою' Кабінет=' Міністрів
У*раїни'від'10.12.03'№'1891.

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,' затверджено4о' на*азом' Фонд=' державно4о' майна' У*раїни' 25.11.2003' р.' №' 2100' і' зареєстровано4о' =
Міністерстві'юстиції'У*раїни'19.12.2003'р.'за'№'1194/8515.

Вимо%ами'до'претендентів'для'2часті'2'5он52рсі'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,' затверджено4о' на*азом' Фонд=' державно4о' майна' У*раїни' від
19.12.01'№'2355'і'зареєстровано4о'в'Міністерстві'юстиції'У*раїни'28.12.01'за'№'1092/6283;

- досвід='с=б’є*та'оціночної'діяльності'='проведенні'оцін*и'майна,'зо*рема'подібно4о'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'особисто4о

досвід='='проведенні'оцін*и'подібно4о'майна;
- письмової'з4оди'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) Головно7о) +правління) 'ом+нальної) власності) м.) Києва) 'он'+рсн+
до'+ментацію) в) одном+) запечатаном+) 'онверті,) до) я'о7о) додається) лист) з) описом) наданих) до'+ментів.) Кон'+рсна
до'+ментація)с'ладається)з:

1. Підтвердні'до.(менти'(в'1-м='е*земплярі):
- заява'на'=часть'в'*он*=рсі'(за'встановленою'формою);
- *опія'=становчо4о'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' з4оди' 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,'видано4о'претендент='Фондом'державно4о'майна'У*раїни;
- інформація' про' претендента' (до*=мент,' я*ий' містить' відомості' про' претендента' щодо' йо4о' досвід=' роботи,' *валіфі*ації' та

особисто4о'досвід='роботи'оцінювачів,'я*і'працюють'='йо4о'штатном='роз*ладі'та'додат*ово'зал=чаються'ним,'з'незалежної
оцін*и'майна,'='том='числі'подібно4о'майна'тощо).

2. Кон.(рсна' пропозиція' 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'рооіт.

Кон'+рс)відб+деться)о)14.30)19.08.2011)в)Головном+)+правлінні)'ом+нальної)власності)м.)Києва)за)адресою:)м. Київ,
в+л.)Хрещати',)10.)Телефони)для)довідо':)279-56-59,)279-54-73.

До'+менти)приймаються)до)13.00)15.08.2011)за)адресою:)м.)Київ,)в+л.)Хрещати',)10,)'ім.)510.)

Телефон)за7ально7о)відділ+)279-27-19.

ЗАЯВА'ПРО'ЕКОЛОГІЧНІ'НАСЛІДКИ
Прое.том'передбачено'влашт(вання'.отельні'пот(жністю'300'.Вт'на'твердом(

паливі'(дрова)'в'існ(ючом('приміщенні'с.ладсь.ої'б(дівлі'для'теплопостачання
адміністративних'та'виробничих'приміщень'КП'“УЗН”'Печерсь.о:о'район('м.'Києва
по'в(л.'Залізничне'шосе,'61.

Влашт2вання'автономної'5отельні'дає'змо%2:
- самостійно4о'ре4=лювання'температ=рних'параметрів'в'залежності'від'сезон=;
- =тилізації'відходів'деревини,'що'на*опич=ються'внаслідо*'бла4о=строю'та'прибирання

пар*ів'та'зелених'територій,'підпоряд*ованих'КП'“УЗН”'Печерсь*о4о'район='м.'Києва;
- застос=вання' золи,' я*а' =творюється' внаслідо*' з4орання' деревини,' я*' добрива' для

рослин'теплично4о'4осподарства'КП'“УЗН”.

В'процесі'е*спл=атації'об’є*т'мас'доп=стимий'вплив'на'стан'оточ=ючо4о'атмосферно4о
повітря.' Джерелами' вплив=' на' нав*олишнє' середовище' в' процесі' е*спл=атації
прое*товано4о'об’є*та'є'три'димові'тр=би,'за'допомо4ою'я*их'здійснюється'відведення
прод=*тів'з4орання.

Я*'джерело'забр=днення'атмосфери'об’є*т'хара*териз=ється'та*ими'ви*идами:'діо*сид
азот=,'о*сид'в=4лецю,'сажа.'Аналіз'рез=льтатів'автоматизованих'розрах=н*ів'розсіювання
ви*идів'забр=днюючих'речовин'від'об’є*та'='повітрі'по*азав,'що'найбільші'в*лади'по'всім
ін4редієнтам'значно'нижчі'0,1'ГДК'населених'місць.'В'запрое*тованом='об’є*ті'в'процесі
е*спл=атації'валові'ви*иди'='повітря'с*ладатим=ть:

! о*сид'в=4лецю'—'0,054'т/рі*;
! діо*сид'азот='—'0,039'т/рі*;
! сажа'—'0,033'т/рі*.

В' процесі' е*спл=атації' об’є*та' вплив' на' водне' середовище' в' межах' нормативних
вимо4.'Ф=н*ціон=вання'*отельні'не'матиме'не4ативно4о'вплив='на'4р=нти'і'рослинний'світ.
Е*спл=атація'прое*товано4о'об’є*та'не'передбачає'=творення'відходів.'Прийняті'прое*тні
рішення'4арант=ють'безпе*='при'б=дівництві'та'е*спл=атації'*отельні.

ЗАКРИТЕ'АКЦІОНЕРНЕ'ТОВАРИСТВО
“СТРАХОВА'КОМПАНІЯ'“ЛАД”

Повідомляє' своїм' а.ціонерам' про' проведення' позачер:ових' за:альних' зборів
а.ціонерів'за.рито:о'а.ціонерно:о'товариства'“Страхова'.омпанія'“Лад”'(01033,'м.'Київ,
в(л.'Горь.о:о,'29),'я.і'відб(д(ться'20'вересня'2011'ро.('о'14.00'за'адресою:'м.'Київ,
в(л.'Горь.о:о,'29.

До'поряд.('денно:о'позачер:ових'за:альних'зборів'а.ціонерів'в.лючені'та.і'питання:
1. Про'обрання'лічильної'*омісії'за4альних'зборів'а*ціонерів'ЗАТ'“Страхова'*омпанія'“Лад”.
2. Про'лі*відацію'ЗАТ'“Страхова'*омпанія'“Лад”.
3. Про'обрання'лі*відаційної'*омісії'ЗАТ'“Страхова'*омпанія'“Лад”.
4. Про'затвердження'поряд*='лі*відації'ЗАТ'“Страхова'*омпанія'“Лад”.
5. Про'порядо*'розподіл='між'а*ціонерами'майна'ЗАТ'“Страхова'*омпанія'“Лад”.

Реєстрація'=часни*ів'позачер4ових'за4альних'зборів'а*ціонерів'ЗАТ'“Страхова'*омпанія'“Лад”
відб=деться' з' 13.30' до' 14.00' =' день' с*ли*ання' позачер4ових' за4альних' зборів' а*ціонерів' за
адресою:'м,'Київ,'в=л.'Горь*о4о,'29.

Дата'с*ладення'перелі*='а*ціонерів,'я*і'мають'право'на'=часть'='за4альних'зборах'—'15.09.2011.

Щодо'ознайомлення'а*ціонерів'з'матеріалами'під'час'під4отов*и'до'за4альних'зборів'та'інших
довідо*'звертатися'за'телефоном'(044)'599-07-07.

На:лядова'рада

Головне'(правління'.ом(нальної'власності'м.'Києва
ви.онавчо:о'ор:ан('Київсь.ої'місь.ої'ради'
(Київсь.ої'місь.ої'державної'адміністрації)'

повідомляє'про'об’є.т'права'.ом(нальної'власності,
що підля:ає'приватизації'шляхом'ви.(п(:

Постановою'4оловно4о'державно4о'ви*онавця'відділ='прим=сово4о'ви*онання
рішень' Державної' ви*онавчої' сл=жби' У*раїни' Маз=ра' Геннадія' Івановича' від
18.07.2011' ВП' №' 27791365' про' від*риття' ви*онавчо4о' провадження,' нежиле
приміщення' по' в=л.' Са*са4ансь*о4о,' 60,' літ.' “В”' підля4ає' приватизації' шляхом
ви*=п=' Надошею' Оле4ом' Володимировичем.

Інформація'про'передач('нер(хомо:о'майна'в'оренд('
Інстит(т'фізи.и'НАНУ

ОГОЛОШЕННЯ'про'намір'передати'в'оренд('об’є.ти,'що'належать'до'.ом(нальної'власності
територіальної':ромади'міста'Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ'—'ГОЛОВНЕ'УПРАВЛІННЯ'КОМУНАЛЬНОЇ'ВЛАСНОСТІ'М.'КИЄВА

Термін'прийняття'заяв'про'оренд( —'10'робочих'днів'з'дня'п=блі*ації'о4олошення.'Заяви'про'оренд='приймаються'за'адресою:
в=л.'Хрещати*,'10,'Головне'=правління'*ом=нальної'власності'м.'Києва.

Отримати'довід.ов('інформацію'можна'за'адресою:'01001,'м.'Київ,'в=л.'Хрещати*,'10,'Головне'=правління'*ом=нальної
власності'м.'Києва,'*аб.'524,'телефони'для'довідо*:'279-27-86,'279-27-93.

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

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

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

Повна
хара.терис-

ти.а
приміщення

Адреса'
приміщення

Площа
примі-
щення

Необхідність'ре-
монт(,'примір-
ний'обся:'.апі-

тальних'в.ладень

Можлива'мета
ви.ористання

приміщень
орендарем

Вартість'1'.в.м
визначена'оцін.ою

від'30.11.10р.
31.12.10р,'30.09.10р.

Мінімальна
став.а

оренд.'плати
за'1.в.'м.

Термін
дії'до:.
оренди'

Біля'б=дівлі
*ор.'№3

м.'Київ,
пр. На=*и,'46'

тел.'525-12-20
тел.'525-52-79

8 ні

Під'розміщення
обладнання

стільни*ово4о
зв’яз*=

2353,63 58,84 1'рі*

Частина'дах=
б=дівлі'під

розміщення
антен'стільни-
*ово4о'зв’яз*=

5 ні

розміщення
антен

стільни*ово4о
зв’яз*=

26273,60 328,42 1'рі*

Корп=с'2
поверх'2

11 ні офіс 5507,64 68,85 1'рі*

Корп=с'2
поверх'1

23,8 ні офіс 5638,38 70,48 1'рі*

Корп=с'3
поверх'1

78 ні
Виробничо-

с*ладсь*е
4369,73 54,62 1'рі*

№
п/п

Балансо(трим(вач'(юри-
дична'адреса,'.онта.тний

телефон)

Дані'про'об’є.т'оренди

Хара.теристи.а
Місцезнаход-

ження
За:альна

площа,'.в.м

Цільове
ви.ористання

приміщення

Ма.симально
можливий

стро.'оренди

1.
Київсь*ий'=ніверситет'імені

Бориса'Грінчен*а'

(04053,'м.'Київ,
в=л. Воровсь*о4о,'18/2,'

272-19-20,234-25-78)

1'та'2'поверхи
просп.'Павла

Тичини,'17
179,80 їдальня 12'місяців

2.
підвал'та'1

поверх
в=л.'Тимошен*а,

13-Б
931,90 їдальня 12'місяців

3. підвал
просп.'Юрія
Га4аріна,'16
*орп=с'№'1

132,60 їдальня 12'місяців

4. 1'поверх
б=льв.'Оле*сія

Давидова,'18/2
194,10 їдальня 12'місяців

5.

Київсь*а'м=ніципальна
а*адемія'естрадно4о'та

цир*ово4о'мистецтв'(01032,
м.'Київ,'в=л.'Жилянсь*а,'88

літ.'А,'284-36-19

1'поверх
в=л.'Жилянсь*а,

88,'літера'А
80,02

Кафе'без
реалізації

4орілчаних
виробів

12'місяців

6.

Київсь*ий'інстит=т'м=зи*и'ім.
P.M.'Глієра'(01032,'м.'Київ,

в=л.'Льва'Толсто4о,'31,'
288-32-63,'288-21-08)

1'поверх
в=л.'Дашавсь*а,

22
56,0

Кафе'без
реалізації

4орілчаних
виробів

12'місяців

Відповіді'на'.росворд'
По':оризонталі:'3.'тапер'6.'плаха'7.'терапія'9.'*а*ад='10.'ре*візит

11.' бло*ада' 15.' ар4ама*' 18.' стандарт' 19.' еври*а' 20.' нонсенс
21. те*ст'22.'*ваша.'

По'верти.алі:'1.'стат=ра'2.'балада'4.'пере*=р'5.'реплі*а'6.'право
8.' ялина'12.' лет=н'13.' *анонір'14.' діадема'15.' атестат'16.' Гера*л
17.'ма*ет.'


