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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про порядок денний пленарного засідання 
VII сесії Київради VI скликання 31.03.11 

Рішення Київської міської ради № 60/5447 від 31 березня 2011 року

Враховуючи подання депутатських фракцій Київської міської ради, Погоджувальної ради голів депутат�
ських фракцій, Президії Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання VII се�
сії Київради VI скликання 31.03.11 наступні питання:

1. Звіт виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) про підсумки роботи
міського господарства за 2010 рік в цілому та перспективи
соціально�економічного розвитку столиці у 2011 році.

2. Про порушення перед Головою Верховної Ради Укра�
їни клопотання про нагородження Почесною грамотою Вер�
ховної Ради України Цимбала Костянтина Костянтиновича.

3. Про порушення клопотання перед Головою Верховної
Ради України про нагородження Почесною грамотою Вер�
ховної Ради України Корабліна Андрія Михайловича.

4. Про надання дозволу на створення органу самоорга�
нізації населення “Будинковий комітет “Вулиця Братислав�
ська, 8�а” у Деснянському районі м. Києва.

5. Про звернення депутатів Київської міської ради до Вер�
ховної Ради України з приводу захисту здоров’я населення
від шкідливого впливу тютюнокуріння.

6. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 28.12.06 № 602/659 “Про затвердження Програми спри�
яння місцевому самоврядуванню, підтримки діяльності ор�
ганів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м. Ки�
єві на 2007—2011 роки”.

7. Про ліквідацію учбово�виробничого комунального під�
приємства “Єднання”.

8. Про реорганізацію Пансіонату для ветеранів війни та
праці у Київський психоневрологічний інтернат.

9. Про внесення змін до рішення Київради від 30.09.2004
№ 478/1878 “Про створення Головного управління з питань
захисту прав споживачів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)”.

10. Про встановлення меж зон санітарної охорони трьох
водозабірних свердловин публічного акціонерного товари�
ства “Квазар”, розташованих в Сирецькому гаю Подільсько�
го району м. Києва.

11. Про погодження відкритому акціонерному товари�
ству “Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської”
користування ділянкою надр, що містить корисні копалини
загальнодержавного значення (підземні води), за допомо�
гою однієї артезіанської свердловини, розташованої на те�
риторії підприємства за адресою: вулиця Будіндустрії, 7 Го�
лосіївського району міста Києва.

12. Про затвердження порядку і правил проведення фе�
єрверків (салютів) та реалізації піротехнічних виробів на те�
риторії міста Києва.

13. Про вшанування пам’яті видатного українського ді�
яча.

14. Про внесення змін до рішення Київради від 29.06.2000
№ 225/946 “Про особливості організації і проведення куль�
турно�масових заходів та загальнодержавних свят в цен�
тральній частині м. Києва”.

15. Про затвердження звіту тимчасової контрольної ко�
місії Київради щодо перевірки діяльності Київського зооло�
гічного парку.

16. Про внесення змін та доповнень до рішення Київ�
ської міської ради від 27.05.2004 № 262/1472 “Про оренд�
не користування житловими приміщеннями комунального
підприємства “Спецжитлофонд”.

17. Про створення тимчасової контрольної комісії Київ�
ради з питань контролю цільового та ефективного викорис�
тання коштів комунальним підприємством “Київтранспарк�
сервіс”.

18. Про створення тимчасової контрольної комісії Київ�
ради з питань перевірки діяльності комунального підприєм�
ства “Фармація”.

19. Про затвердження переліку об’єктів комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва, право оренди
яких виборюється на конкурсних засадах (3 проекти).

20. Про надання згоди на безоплатне прийняття до ко�
мунальної власності територіальної громади м. Києва закін�
чених будівництвом об’єктів.

21. Про передачу майна територіальної громади міста Ки�
єва в оренду. (7 проектів).

22. Про зарахування до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва закінченого будівництвом об’�
єкта комунального призначення —”Реконструкція та будів�
ництво частини Прозорівського зливостічного колектора на
вул. Фізкультури від вул. Короленківської до річки Либідь у
Голосіївському районі м. Києва”.

23. Про передачу основних засобів у позичку.
24. Про списання основних засобів, які належать до ко�

мунальної власності територіальної громади міста Києва.
25. Про передачу до сфери управління Головного управ�

ління Державного казначейства України у м. Києві нежилих
приміщень комунальної власності територіальної громади
міста Києва на вулиці Терещенківській, 11 А.

26. Про надання у концесію об’єктів теплоенергетично�
го комплексу права комунальної власності територіальної
громади.

27. Про надання згоди на безоплатне прийняття до ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва
контейнерів.

28. Про питання використання майна комунальної влас�
ності територіальної громади м. Києва.

29. Про надання дозволів на передачу майна територі�
альної громади міста Києва в оренду та суборенду.

30. Про передачу до сфери управління Служби зовніш�
ньої розвідки України нежитлових будівель, які належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва.

31. Про внесення змін до рішення Київради від 15.07.2010
№ 1286/4724 “Про надання згоди на безоплатну передачу
Національного Києво�Печерського історико�культурного за�
повідника до державної власності”.

32. Про згоду на безоплатне прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва критої спор�
тивної споруди із штучним льодовим покриттям, розташо�
ваної у м. Києві на вул. Міста Шалетт, 6.

33. Звіт про виконання Програми приватизації комуналь�
ного майна територіальної громади міста Києва за 2007—
2010 роки.

34. Про Програму приватизації комунального майна те�
риторіальної громади міста Києва на 2011�2012 роки.

З5. Про створення тимчасової контрольної комісії Київ�
ради з питань перевірки дотримання вимог законодавства
України посадовими особами виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Го�
ловного управління земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) та КО “Київзеленбуд”.

З6. Про питання погодження з Кабінетом Міністрів Укра�
їни продажу земельних ділянок (Є 1116).

37. Про надання дозволу на проведення експертної гро�
шової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу 
(Є 1112).

38. Про передачу земельної ділянки акціонерній енерго�
постачальній компанії “Київенерго” для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування трансформаторної підстанції на
вул. Турівській, 85 у Подільському районі м. Києва (Д 4657).

39. Про передачу земельної ділянки акціонерній енерго�
постачальній компанії “Київенерго” для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування трансформаторної підстанції на
вул. Турівській, 1 у Подільському районі м. Києва (Д 4650).

40. Про передачу земельних ділянок акціонерній енерго�
постачальній компанії “Київенерго” для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування трансформаторної підстанції на
вул. Сортувальній у Дарницькому районі м. Києва (Д 4685).

41. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “ДіТрейд” земельної ділянки для експлуатації та об�
слуговування виробничих будівель і споруд на вул. Куренів�
ській, 14�б в Оболонському районі м. Києва (А 14820).

42. Про поновлення договору оренди земельної ділянки
Посольству Королівства Нідерландів в Україні для експлу�
атації та обслуговування жилого будинку (резиденції) на вул.
Панфіловців, 24 у Печерському районі м. Києва (А 15516).

43. Про поновлення договору оренди земельної ділянки
від 24.12.2009 № 91�6�00876, укладеного між Київською
міською радою та закритим акціонерним товариством “Кор�
порація Укржилбуд”, для реконструкції та експлуатації адмі�
ністративного будинку на вул. Костьольній, 13�а у Шевчен�
ківському районі м. Києва (А 18429).

44. Про передачу публічному акціонерному товариству
“Діапазон Максимум Банк” земельної ділянки для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування будівлі банку на 
просп. Юрія Гагаріна, 17�в у Дніпровському районі м. Ки�
єва (Д 4638).

45. Про поновлення малому приватному підприємству
“Промінь” договору оренди земельної ділянки для будів�
ництва житлового будинку з дитячою школою мистецтв на

вул. Коперника, 9�11 у Шевченківському районі м. Києва 
(А 18172).

46. Про надання комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” земельних ділянок для паркування автотранс�
порту та будівництва наземно�підземних паркінгів з об’єк�
тами транспортної інфраструктури на вул. Святошинська —
проспект Перемоги та площі Героїв Бреста у Святошинсько�
му районі м. Києва (Д 5147).

47. Про надання земельної ділянки НАЦІОНАЛЬНОМУ
СПОРТИВНОМУ КОМПЛЕКСУ “ОЛІМПІЙСЬКИЙ” для будів�
ництва електропідстанції 110/10 кВ “Європейська” на Пет�
рівській алеї у Печерському районі м. Києва (Д 5339).

48. Про надання земельної ділянки комунальному під�
приємству “Дирекція будівництва шляхово�транспортних
споруд м. Києва” для будівництва під’їзної автомобільної
дороги від просп. Червонозоряного (поблизу примикання
вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту “Київ” (Жу�
ляни) у Солом’янському районі м. Києва (Д 4740).

49. Про надання земельної ділянки комунальному під�
приємству “Дирекція будівництва шляхово�транспортних
споруд м. Києва” для будівництва транспортної розв’язки
на Набережному шосе (біля станції метро “Дніпро”) у Пе�
черському районі м. Києва (Д 2501).

50. Про внесення змін в пункт 2 рішення Київської місь�
кої ради від 27.11.2003 № 228�4/1102 “Про передачу гро�
мадянам у приватну власність земельних ділянок для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд” (А 8952).

51. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 17.09.2009 № 274/2343 “Про приватизацію земель�
них ділянок для будівництва та обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд у Дніпровському
районі м. Києва” (А 17027).

52. Про внесення змін до пункту 31 рішення Київської
міської ради від 29.11.2005 № 548/3009 “Про передачу гро�
мадянам у приватну власність земельних ділянок для будів�
ництва та обслуговування житлових будинків, господарських
будівель і споруд” (А 8765).

53. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 27.04.2000 № 111/832 “Про надання і вилучення зе�
мельних ділянок” (А 17735).

54. Про внесення змій до рішення Київської міської ради
від 09.07.2009 № 994/2050 “Про поновлення договору орен�
ди земельної ділянки від 22.02.2005 № 85�6�00181 та про�
даж цієї земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “Компанія “ДЖЕРЕЛО НАДІЙ” для будівництва
громадського центру з паркінгом на вул. Боричів Тік, 20 у
Подільському районі м. Києва” (Є 1103).

55. Про внесення змін до договорів оренди земельних
ділянок, укладених між Київською міською радою та суб’єк�
тами господарювання (А 17465).

56. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 24.12.2009 № 971/3040 “Про передачу земельної ділян�
ки та продаж цієї земельної ділянки приватному підприєм�
ству “Фінансово�виробнича фірма “Промконтракт” для ре�
конструкції адміністративного корпусу з надбудовою двох по�
верхів та прибудовою з подальшою експлуатацією та обслу�
говуванням у пров. Західному, 3�ц у Солом’янському райо�
ні м. Києва (Є 1111).

57. Про внесення до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 31/3469 “Про внесення змін до договорів
оренди земельних ділянок, укладених між Київською місь�
кою радою та суб’єктами господарювання” (А 17362).

58. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 23.04.2009 № 367/1423 “Про передачу комунальній кор�
порації “Київавтодор” земельних ділянок для будівництва
вул. Здолбунівської на ділянці від Дніпровської набережної
до залізничних колій (район будинку № 76 по вул. Здолбу�
нівській) та на ділянці від вул. Тепловозної до Харківського
шосе у Дарницькому районі м. Києва” (А 17389).

59. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 18.03.2004 № 122/1332 “Про передачу земельної ділян�
ки державному територіально�галузевому об’єднанню “Пів�
денно�Західна залізниця” для влаштування будівельного
майданчика під будівництво залізнично�автомобільного мос�
тового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на
залізничній дільниці Київ�Московський�Дарниця у Дніпров�
ському районі м. Києва” (А 16995).

60. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 26.04.2007 № 515/1176 “Про передачу релігійній гро�
маді Української Православної Церкви парафії Сорока Севас�
тійських мучеників у Святошинському районі м. Києва зе�
мельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування храму на перетині вул. Івана Крамського та вул.
Відпочинку у Святошинському районі м. Києва” (А 18392).

61. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва від 07.12.2010 № 07/4�656�вих�10 на рішення Київ�
ської міської ради від 29.04.2010 № 639/4077 “Про переда�

чу товариству з обмеженою відповідальністю “Олімп�ЛТД”
земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та обслу�
говування закладу громадського харчування на вул. Хреща�
тик, 23 у Печерському районі м. Києва” (А 18616).

62. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва від 21.06.2010 № 07/4�3630�10 на рішення Київської
міської ради від 26.02.2010 № 378/3816 “Про передачу гро�
мадянину Суворову Валерію Дмитровичу, члену “Садово�
дачного товариства “ФРОНТОВИК”, земельної ділянки для
ведення колективного садівництва на вул. 1�ша Лінія, діл.
1�а в Оболонському районі м. Києва” (А 17927).

63. Про розгляд протестів заступника прокурора міста Ки�
єва від 23.07.2010 N№ 07/4�429�вих, 07/4�430�вих, 07/4�
432�вих, 07/4�433�вих, 07/4�434�вих, 07/4�вих�10 на рішен�
ня Київської міської ради від 29.10.2009 N№ 631/2700,
632/2701, 633/2702,630/2699, 634/2703, та від 27.11.2009
№ 842/2911 (А 18083).

64. Про розгляд протестів заступника прокурора міста Ки�
єва від 23.07.2010 N№ 07/4�407�вих, 07/4�408�вих, 07/4�
409�вих, 07/4�410�вих, 07/4�411�вих, 07/4�412�вих на рі�
шення Київської міської ради від 18.06.2009 N№ 688/1744,
686/1742, 687/1743, 689/1745, 684/1740, 685/1741 
(А 18092).,

65. Про розгляд протестів заступника прокурора міста Ки�
єва від 23.07.2010 N№ 07/4�420�вих, 07/4�422�вих, 07/4�
435�вих, 07/4�436�вих, 07/4�437�вих, 07/4�438�вих, 07/4�
439�вих на рішення Київської міської ради від 26.02.2010
N№ 139/3577, 138/3576, 140/3578, 143/3581, 142/3580,
141/3579, 144/3582 (А 18085).

66. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Ки�
єва від 23.07.2010 № 07/4�421�вих на рішення Київської
міської ради від 23.04.2009 № 363/1419 “Про передачу то�
вариству з обмеженою відповідальністю “РІВ’ЄРА” земель�
ної ділянки для реконструкції з розширенням існуючих за�
кладів громадського харчування на території парку культу�
ри та відпочинку “Гідропарк” (між Венеціанським мостом
та рестораном “Млин”) у Дніпровському районі м. Києва”
(А 18180).

67. Про розгляд протестів заступника прокурора міста Ки�
єва від 23.07.2010 N№ 07/4�423�вих, 07/4�424�вих, 07/4�
425�вих, 07/4�426�вих, 07/4�427�вих, 07/4�428�вих на рішен�
ня Київської міської ради від 27.11.2009 N№ 840/2909,
838/2907, 841/2910, 839/2908, 837/2906 та від 29.10.2009
№ 635/2704 (А 18084).

68. Про приватизацію земельної ділянки громадянки Го�
ловатюк Ольги Леонтіївни, члена садівницького товариства
“Хутір Редьки�1”, для ведення садівництва на вул. Лісовій,
діл. 35 в Оболонському районі м. Києва (А 18251).

69. Про приватизацію земельних ділянок в Оболонсько�
му районі м. Києва для ведення садівництва (А 11831).

70. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц�
тва та обслуговування житлових будинків, господарських
будівель і споруд у Святошинському районі м. Києва (1 про�
ект) (1�А 18432).

71. Про направлення депутатських запитів Київському
міському голові та посадовим особам.

72. Про врегулювання майнових питань, пов’язаних із
будівництвом Подільського мостового переходу.

. 73. Про надання дозволів на укладання договорів орен�
ди.

74. Про деякі питання діяльності комунальних підпри�
ємств, що належать до комунальної власності територіаль�
ної громади м. Києва та передаються до сфери управлін�
ня Голосіївській районній в місті Києві державній адмініс�
трації.

75. Про списання основних засобів, які належать до ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва.

76. Про надання дозволів на створення органів самоор�
ганізації населення — будинкових комітетів у Голосіївсько�
му районі м. Києві (2 проекти).

77. Про затвердження розподілу коштів на реалізацію у
2011 році заходів міської Міжгалузевої комплексної програ�
ми “Здоров’я киян” на 2003—2011 роки.

78. Про затвердження переліку природоохоронних захо�
дів у місті Києві у 2011 році.

79. Про внесення змін та поновлення договорів оренди
земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “Комерційно�виробнича фірма “КРОКУС” для експлуата�
ції та обслуговування торговельних рядів та кіосків на вул.
Павла Пестеля та вул. Старовокзальній у Шевченківському
районі м. Києва (А 18333).

80. Про поновлення договору оренди земельних ділянок
закритому акціонерному товариству “Радосинь” для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування торговельного ком�
плексу на вул. Теодора Драйзера, 8 у Деснянському райо�
ні м. Києва (А 16680).

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

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

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

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

Про підготовку навчальних закладів м. Києва 
до початку 2011(2012 навчального року

Розпорядження № 613 від 26 квітня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та з метою забезпечення всебічної і
своєчасної підготовки навчальних закладів м. Києва до початку 2011�2012 навчального року:

1. Затвердити заходи щодо підготовки навчальних за�
кладів м. Києва до початку 2011�2012 навчального року
(додаються).

2. Головному управлінню освіти і науки виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) та районним в місті Києві державним адміністраціям за�
безпечити виконання заходів щодо підготовки навчальних за�
кладів м. Києва до початку 2011�2012 навчального року в ме�
жах асигнувань, передбачених у бюджеті м. Києва на 2011 рік.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації відповідно до розподілу обов’язків прийняти рі�
шення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про створення робочої групи з питання 
визначення стану водних об’єктів міста Києва

Розпорядження № 829 від 26 травня 2011 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, “Про охорону навколишнього природного середовища” з метою забезпечення сталого роз�
витку столиці та її водних об’єктів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Створити робочу групу з питання визначення стану
водних об’єктів міста Києва та підготовки пропозицій шодо
подальшого їх розвитку, затвердити її склад, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�

ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 05.04.2011 № 484
Розпорядження № 665 від 4 травня 2011 року

Відповідно до ст. 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про столи�
цю України — місто�герой Київ”, постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1569 “Про за�
твердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держав�
ної адміністрації”, Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 29.10.2002 № 1970 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2011 № 185), та з метою удосконален�
ня порядку впровадження рішень Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації):

1. Внести зміни до Положення про Колегію виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 05.04.2011 № 484, доповнивши п. 27
після абзацу першого новим абзацом наступного змісту:

“Підготовку відповідного проекту розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) забезпечують заступники голови Київської

міської державної адміністрації, згідно з розподілом обо�
в’язків.”

У зв’язку з цим абзаци 2,3 пункту вважати відповідно аб�
зацами 3,4.

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

Голова О. Попов

Про капітальний ремонт бульвару Тараса Шевченка 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 770 від 19 травня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, “Про здійснення державних закупівель”, з метою приведення до належного технічно�
го стану бульвару Тараса Шевченка у Шевченківському районі, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1. Здійснити в 2011 році розробку проектно�кошторис�
ної документації та виконати роботи з капітального ремон�
ту бульвару Тараса Шевченка у Шевченківському 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 на 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. 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 внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 10.12.2010 № 1112 
“Про питання організації управління районами 

в місті Києві”
Розпорядження № 141 від 4 лютого 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 та статті 11 Закону Укра�
їни “Про столицю України — місто�герой Київ” (із змінами та доповненнями), враховуючи звернення Го�
лосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.12.2010 № 02/239, Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2010 № 102/01, Дніпровської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації від 24.12.2010 № 2�11/27�46/5, Деснянської районної у місті Києві державної адмі�
ністрації від 30.12.2010 № 01�354, Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від 24.12.2010
№ 04�11�1833 та від 24.12.2010 № 03�2816, Печерської районної у місті Києві державної адміністрації
від 24.12.2010 № 090�2967/в�18, Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.12.2010
№ 1619/11, Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.12.2010 № 77/14�23/05,
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.12.2010 № 34/01 та від 17.12.2010
№ 47/01, Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації від 24.12.2010 № 06/22�96, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, а саме:

1.1. Позиції 39, 67, 136, 197, 198, 238, 239, 259, 262,276, 282, 303, 341, 367, 373, 396, 426, 427, 428, 456 додатка 11
до розпорядження вилучити.

1.2. Доповнити графи 11 та 12 позиції 1 “Майно Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, пр�т 40�річчя Жовт�
ня, 42” таблиці 8 додатка 1 до розпорядження словами та цифрами “ПРОСПЕКТ 40�РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 42” та “8071,64” відповідно.

1.3. Доповнити графу 12 позиції “Всього” таблиці 8 додатка 1 до розпорядження цифрами “8071,64”.
1.4 Доповнити графи 11 та 12 позиції 1 “Майно Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації” таблиці 7 до�

датка 2 до розпорядження словами та цифрами “ВУЛ. КОШИЦЯ 11, ГАРАЖІ” та “7537,7 кв. м” відповідно.
1.5 Доповнити графу 12 позиції “Всього” таблиці 7 додатка 2 до розпорядження цифрами “7537,7 кв. м “.
1.6. У розділі “Комунальне підприємство “Ватутінськінвестбуд” таблиці 5 додатка 3 до розпорядження:
1.6.1. доповнити розділ позицією “86” наступного змісту:
1.6.2. цифри “3253,97” графи 12 позиції “Всього” замінити цифрами “13328,97”.

1.7. Доповнити графи 11 та 12 позиції 1 “Майно Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації” таблиці 6 до�
датка 4 до розпорядження словами та цифрами “БУЛЬВАР ПРАЦІ, 1/1”, БУЛЬВАР Праці, 1/1” та “3737,2 кв. м “, “225,4 кв. м”
відповідно.

1.8. Цифру “2831,9” у графі 12 позиції “Всього” таблиці 6 додатка 4 до розпорядження замінити цифрою “6793,6”.
1.9. Доповнити графи 11 та 12 позиції 2 “Майно Оболонської райдержадміністрації (управління, відділи та інші струк�

турні підрозділи райдержадміністрації) вул. Маршала Тимошенка, 16” таблиці 6 додатка 5 до розпорядження словами та
цифрами “ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 16” та “5015,20 кв. м “ відповідно.

1.10. У графі 3 позиції 9 таблиці 6 додатка 5 до розпорядження “Майно управління капітального будівництва архі�
тектури та землекористування Оболонського району вул. Маршала Тимошенка, 16” цифру “1018,8” замінити цифрою
“118258, 2”.

1.11. У графі 3 позиції “Всього” таблиці 6 додатка 5 до розпорядження цифру “433,2” замінити цифрою “118 691,4”.
1.12. Доповнити графу 12 позиції “Всього” таблиці 6 додатка 5 до розпорядження цифрами “5015,20 кв. м.”.
1.13. Доповнити графи 11 та 12 позиції 1 “Майно Печерської районної у місті Києві державної адміністрації, вул. Суво�

рова,15” таблиці 7 додатка 6 до розпорядження словами та цифрами “ВУЛ. СУВОРОВА,15”, “ВУЛ. МОСКОВСЬКА,19/1” та
“3728,90 кв. м “, “662,0 кв. м “ відповідно.

1.14. Доповнити графу 12 позиції “всього” таблиці 7 додатка 6 до розпорядження цифрами “4390,9 кв. м “.
1.15. Доповнити графи 11 та 12 позиції 1 “Майно райдержадміністрації” таблиці 7 додатка 7 до розпорядження слова�

ми та цифрами “КОНТРАКТОВА ПЛОЩА,2” та “1713,0 кв. м” відповідно.
1.16. Доповнити графу 12 позиції “всього” таблиці 7 додатка 7 до розпорядження цифрами “1713,0 кв. м “.
1.17. Доповнити розділ 1.1б. “Нежилий фонд” таблиці 6 додатка 8 до розпорядження позиціями 61, 62, 63, 64 наступ�

ного змісту:

1.18. Доповнити графи 11 та 12 позиції 4 “Майно управління праці та соціального захисту населення Солом’янської район�
ної у м. Києві державної адміністрації, просп. Повітрофлотський,40” таблиці 3 додатка 9 до розпорядження словами та циф�
рами “ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 40” та “1464,0 кв. м “ відповідно.

1.19. Цифри “1509,00” у графі 12 позиції “Всього” таблиці 3 додатка 9 до розпорядження замінити цифрами “2973,0”.
1.20. Доповнити графи 11 та 12 позиції 1 “Майно Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації, просп. По�

вітрофлотський,41” таблиці 6 додатка 9 до розпорядження словами та цифрами “ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,41, ПРОСП.
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,40�А”, та “14076,00”, “2255,70” відповідно.

1.21. Доповнити графу 12 позиції “Всього” таблиці 6 додатка 9 до розпорядження цифрами “16331,0 кв. м “.
1.22. Доповнити графи 11 та 12 позиції 1 “Майно Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації” таблиці

7 додатка 10 до розпорядження словами та цифрами “ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА,24” та “3518,0” відповідно.
1.23. Цифри “920” у графі 12 позиції “Всього” таблиці 7 додатка 10 до розпорядження замінити цифрами “4438,0 кв. м”.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністра�

ції згідно з розподілом обов’язків.
Голова О. Попов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

86. Нежилий
б дино

ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО
ВОЛОДИМИРА, 29

10075

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

61. Нежилий
б дино

1252,61 1252,61 В л. Генерала Вітр а,8А

62. Нежилий
б дино

446,0 446,0 В л. Львівсь а, 8/б

63. Нежилий
б дино

4669,1 4669,1 Проспе т Перемо и,97

64. Нежилий
б дино

2060,9 2060,9 В л. Юри Гната, 14-Б
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ßê ïðîâåñòè â³ëüíèé ÷àñ

Роз мні мавпи
та нестерпні боси

Äëÿ ê³íîìàí³â ó ïðîêàò³ ç’ÿâè-
ëèñÿ íîâ³ ñòð³÷êè. Îäíà ç íèõ —
àìåðèêàíñüêèé íàóêîâî-ôàíòàñ-
òè÷íèé ô³ëüì “Ïîâñòàííÿ ïëà-
íåòè ìàâï” ðåæèñåðà Ðóïåðòà
Óàéòòà. Â îñíîâó êàðòèíè ïîêëà-
äåíî îäíîéìåííèé ðîìàí ôðàí-
öóçüêîãî ïèñüìåííèêà Ï’ºðà
Áóëëÿ. Ïîä³¿ â³äáóâàþòüñÿ â ñó-
÷àñíîìó Ñàí-Ôðàíöèñêî. Ìîëî-
äèé ó÷åíèé Â³ëë Ðîäìàí ó ïðî-
öåñ³ ïîøóêó åôåêòèâíèõ ë³ê³â â³ä
õâîðîáè Àëüöãåéìåðà ïðîâîäèòü
ãåíåòè÷í³ åêñïåðèìåíòè íàä ìàâ-
ïàìè, âíàñë³äîê ÷îãî ó òâàðèí
ðîçâèâàºòüñÿ âèñîêèé ³íòåëåêò.
Ïðèìàòè, óñâ³äîìèâøè ñâîþ ï³ä-
ëåãë³ñòü, ï³äí³ìàþòü ïîâñòàííÿ ³
ïîçáàâëÿþòü ëþäèíó çâàííÿ “öà-
ðÿ ïðèðîäè”. Ùå îäíà íîâèí-
êà — àìåðèêàíñüêà êîìåä³ÿ ðå-
æèñåðà Ñåòà Ãîðäîíà “Íåñòåðï-
í³ áîñè” — îïîâ³äàº ïðî òðüîõ
íåðîçëó÷íèõ äðóç³â. Ó ñâî¿õ ïðîá-
ëåìàõ âîíè çâèíóâà÷óþòü íà÷àëü-
íèê³â ³ ãîòîâ³ íà âñå, ùîá ïîçáó-
òèñÿ íåíàâèñíèõ áîñ³â, íàâ³òü íà
âáèâñòâî.

Розд ми про вічне

Ç 12 ñåðïíÿ ó ñòîëè÷í³é “Ãàëå-
ðå¿ ÐÀ” â³äêðèâàºòüñÿ ôîòîâè-
ñòàâêà Ðîìàíà Æåðäèöüêîãî “Çà-
ïðîøåííÿ”. Ìîëîäèé ôîòîãðàô
÷åðåç ôîòî âèð³øèâ ïîãîâîðèòè
ïðî ñàìîòí³ñòü ñó÷àñíî¿ ëþäèíè
³ ¿¿ ñòðàõè ùîäî øâèäêîïëèííî-
ñò³ æèòòÿ. Ïðåäñòàâëåíà ñåð³ÿ
÷îðíî-á³ëèõ ôîòîãðàô³é — àâòîð-
ñüêèé ðåöåïò â³äíàéäåííÿ ïñè-
õîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè çà äîïîìî-
ãîþ ñïîñòåðåæåííÿ áàëàíñó ñï³â-
³ñíóâàííÿ æèâî¿ ³ íåæèâî¿ ïðè-
ðîäè. Âèñòàâêà òðèâàòèìå äî 1
âåðåñíÿ çà àäðåñîþ: âóë. Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî, 32.

Середньовічні танці
в м зеї

12 òà 19 ñåðïíÿ ó Ìóçå¿ ìèñ-
òåöòâ Õàíåíê³â â³äáóäóòüñÿ ìàé-
ñòåð-êëàñè ç òàíö³â åïîõè Ñåðåä-
íüîâ³÷÷ÿ. Â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü ïî-
äèâèòèñÿ ³ çà áàæàííÿ íàâ÷èòèñÿ

âèêîíóâàòè äàâí³ òàíö³. Ñòóä³ÿ
ñòàðîâèííîãî òàíöþ “Äæîéñ-
ñàíñ” ïðåäñòàâèòü ãëÿäà÷àì ðå-
êîíñòðóêö³¿ â³äîìèõ äîñë³äíèê³â
³ñòîð³¿ òàíöþ òà âëàñí³ íàïðàöþ-
âàííÿ. Òàêîæ â³äâ³äóâà÷³ ä³çíàþ-
òüñÿ ïðî îñîáëèâîñò³ ñåðåäíüî-
â³÷íîãî êîñòþìà, ùî çóìîâèëè
òîãî÷àñíó òàíöþâàëüíó êóëüòóðó,
çìîæóòü ïîãðàòè â íàñò³ëüí³ é
ðóõëèâ³ ³ãðè, ïîïóëÿðí³ â Çàõ³äí³é
ªâðîï³ XII-XIV ñòîë³òü. Çóñòð³÷³
â ìóçåéíî-òåàòðàëüíîìó äâîðèêó
â³äáóâàþòüñÿ ó ðàìêàõ áëàãîä³é-
íî¿ ïðîãðàìè íà êîðèñòü ìóçåþ.

Шедеври арт-фіш

Ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó áóäèí-
êó ïðèðîäè òðèâàº âèñòàâêà
“Ïðèðîäà ³ ôàíòàç³ÿ”. Â åêñïî-
çèö³¿ ïðåäñòàâëåíî ïîíàä 70 êàð-
òèí ç ðèá’ÿ÷èõ ê³ñòî÷îê, òîïîëè-
íîãî ïóõó òà ñîëîìè (ôëîðèñòè-
êà, àðò-ô³ø) Êàðîë³íè Æóðàâ-
ñüêî¿ òà ¿¿ ó÷í³â. Äëÿ ñòâîðåííÿ
êàðòèí ìàéñòðèíÿ âèêîðèñòîâóº
ïðèðîäí³ ìàòåð³àëè ðîñëèííîãî
ïîõîäæåííÿ — ñîëîìêó, çàñóøå-
íå ëèñòÿ, áàíàíîâ³ øêóðêè, òîïî-
ëèíèé ïóõ, à òàêîæ ðèá’ÿ÷³ î÷³,
ê³ñòî÷êè ³ ëóñêó. Îõî÷³ íàâ÷èòè-
ñÿ ìèñòåöòâà àðò-ô³ø ìîæóòü
çàïèñàòèñÿ íà áåçïëàòíèé ìàé-
ñòåð-êëàñ Êàðîë³íè Æóðàâñüêî¿.
Âèñòàâêà “Ïðèðîäà ³ ôàíòàç³ÿ”
òðèâàòèìå äî 12 ñåðïíÿ ³ â³äêðè-
òà ç â³âòîðêà äî ñóáîòè ç 12.00 äî
18.00.

Урбаністичний
фотопрое т

Ó ñòîëè÷í³é ãàëåðå¿ “Êàðàñü”
ïðåäñòàâëåíî âèñòàâêó ôîòîðîá³ò
Â³òè Áóéâ³ä Piccolo Amore. Ïðî-
åêò îð³ºíòîâàíèé ïåðåäóñ³ì íà
ãîðîäÿí. Ãîëîâíà ïðîáëåìà, ïî-
ðóøåíà àâòîðîì, º òèïîâîþ äëÿ
öåíòðàëüíèõ âóëèöü ñâ³òîâèõ
ñòîëèöü — ñàìîòí³ñòü, à òàêîæ
ëþáîâ. Ñòèë³ñòèêà ïðîåêòó ³ì³-
òóº ôåøí-ôîòîãðàô³þ — ïîä³¿
ðîçãîðòàþòüñÿ ÿê êîì³êñè, ³ñòî-
ð³¿ ç ïðîäîâæåííÿì àáî ðîçêàä-
ðîâóâàííÿì ô³ëüìó â ñòèë³ íåî-
íóàð. Íàäðóêîâàí³ íà ñàòèí³, íà-
òÿãíåí³ íà ï³äðàìíèêè ³ ðîçïè-
ñàí³ âðó÷íó, ðîáîòè ïåðåòâî-
ðþþòüñÿ ç ôîòîãðàô³é íà æèâî-

ïèñí³ ïîëîòíà. Âèñòàâêà â³äêðè-
òà äî 23 ñåðïíÿ.

У Києві одя н ть
двійни а “Хлопчи а,
що пісяє”

Cüîãîäí³ â ñòîëèö³ ªâðîïåé-
ñüêà àñîö³àö³ÿ óêðà¿íö³â ïðåäñòàâ-
ëÿº àêö³þ Ukrainian Manneken
Pis — îäÿãàííÿ ñèìâîëó ñòîëèö³
ªâðîñîþçó “Õëîï÷èêà, ùî ï³ñÿº”.
Óïåðøå äâ³éíèêà çíàìåíèòî¿
áðþññåëüñüêî¿ ñêóëüïòóðè îäÿãà-
òèìóòü ó Êèºâ³ — ó êîñòþì êíÿ-
çÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ßðîñëàâà Ìóä-
ðîãî. Òîð³ê êîçàöüêå âáðàííÿ íà
“õëîï÷èêà” íàäÿãàâ óêðà¿íñüêèé
áàãàòèð Âàñèëü Â³ðàñòþê. Íà ïðå-
çåíòàö³¿ â Êèºâ³ âîëîäàð òèòóëó
“Íàéñèëüí³øà ëþäèíà ïëàíåòè”
ïåðåäàñòü ïðàâî îäÿãòè “õëîï÷è-
êà” ñâîºìó íàñòóïíèêîâ³. Àêö³ÿ
â³äáóäåòüñÿ î 12.00 â ãàëåðå¿
“Ôîíä ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ìèñ-
òåöòâ” (âóë. Ôðîë³âñüêà, 1/6).

У столиці визначать
най ращих
представни ів
шо -бізнес

Ñüîãîäí³ â ñòîëè÷íîìó êîí-
öåðò-õîë³ Byblos â³äáóäåòüñÿ öåðå-
ìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ùîð³÷íîþ
ïðåì³ºþ â ãàëóç³ øîó-á³çíåñó
“Êðèøòàëåâèé ì³êðîôîí”. Âèíà-
ãîðîäó âðó÷àþòü àðòèñòàì íîâîãî
ïîêîë³ííÿ, ÷èÿ òâîð÷³ñòü ³ àêòèâ-
í³ñòü áóëè íàéïîì³òí³øèìè ç
÷åðâíÿ 2010-ãî äî ÷åðâíÿ 2011-ãî,
à òàêîæ òèì, õòî çóì³â ïðèâíåñòè
ñâ³æ³ ³äå¿ â ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî-
ãî øîó-á³çíåñó. Ñèìâîë ïðåì³¿ —
êðèøòàëåâó ñòàòóåòêó ó âèãëÿä³
ì³êðîôîíà — âðó÷àòü ïåðåìîæ-
öÿì ó äâàäöÿòè ï’ÿòè íîì³íàö³ÿõ:
â³ä “Â³äêðèòòÿ ðîêó” ³ “Ï³ñí³ ðî-
êó” äî “Ðîìàíòèêó ðîêó”. Ñåðåä
íîì³íàíò³â ïðåì³¿ — ìîëîä³, àëå
âæå â³äîì³ àðòèñòè Alyosha, Îëåê-
ñàíäð Êðèâîøàïêî, Íàòàë³ÿ Âà-
ëåâñüêà, Âàñèëü Áîíäàð÷óê, Âëàä
Äàðâ³í, ãðóïè Real O, XS, “Ïàðà
Íîðìàëüíèõ” òà ³íø³

Під от вала Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещати ”

Дозвілля

У М зеї Ханен ів ор анізов ють майстер- ласи з середньовічних танців

Уліт в театральном житті настає між-
сезоння, більшість столичних меш анців
мріють виїхати за межі міста. Для тих,

хто зм шений залишитися працювати,
“Хрещати ” підібрав льт рні заходи,
що відб ваються нині столиці.
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Інвестор (замовни ) — П блічне а ціонерне товариство “Київенер о”.
Поштова адреса — 01001, м. Київ, пл. І. Фран а, 5.

Місце розташ вання майданчи ів (трас) б дівництва — по території пар “С п тни ”
та в лицям: Умансь а, Ф чи а, Тополева, Стадіонна, Ми оли Островсь о о Солом’янсь о о
район м. Києва.

Хара теристи а діяльності (об’є та) —ре онстр ція абельних ліній 110 В для підвищення
надійності еле тропостачання споживачів еле троенер ії центральної частини міста. Передавання
еле троенер ії не належить до об’є тів , що становлять підвищен е оло ічн небезпе .

Технічні і техноло ічні дані — прод ція не виробляється.

Основні види вплив на нав олишнє середовище:
Клімат і мі ро лімат — не впливає.
Повітряне середовище — не впливає.
Геоло ічне середовище та р нти — в межах нормативних вимо .
Водне середовищ — в межах нормативних вимо .
Рослинний і тваринний світ — в межах нормативних вимо .
Соціальне середовище — не має не ативно о вплив на соціальне середовище.
Техно енне середовище — не має не ативно о вплив на техно енне середовище.

Перелі заходів, що забезпеч ють нормативний стан нав олишньо о середовища —
Не зважаючи на те, що під час б дівництва абельних ліній 110 В ш ідливий вплив на нав олишнє
середовище знаходиться в межах доп стимих норм, в прое ті передбачені наст пні заходи:

- родючий шар р нт до почат б дівництва знімається і с лад ється з подальшою йо о
ре льтивацією;

- по за інченню б дівельних робіт рельєф відновлюється до попередньої форми;
- б дівництво ведеться з ви ористанням завезених матеріалів.
Врахов ючи, що прое т вання КЛ 110 В ведеться з додержанням ПУЕ та чинних санітарних

норм, додат ових заходів щодо захист населення від дії еле трично о та ма нітно о полів не
передбачається.

Об’є т належить до інженерних спор д, я ий не вип с атиме інцев прод цію, і том не має
відходів виробництва в процесі їх е спл атації.

Висново — Кабельні лінії еле тропередачі 110 В “Політехнічна” — ПС “Во зальна” та ПС
“Політехнічна” — ПС “Центр” на ділянці від ПУ-40 до КСтМ6 не мають ш ідливо о вплив на
нав олишнє середовище і, з рах ванням прийнятих запобіжних заходів, мож ть спор дж ватися
та вводитися в е спл атацію.

Під час спор дження запрое тованих об’є тів замовни і прое тна ор анізація б д ть
здійснювати на ляд за ви онанням рішень, передбачених прое том.

Замовни бере на себе зобов’язання ви он вати всі передбачені прое том природоохоронні
заходи та забезпеч вати їх надійн робот в процесі б дівництва та е спл атації об’є тів
прое т вання.

Пропозиції приймає за тел. — (044)545-71-24.
Прое т вальни ТОВ “Київсь а енер етична б дівельна омпанія”

Адреса для повідомлень:
в л. Промислова, 4-а, м. Київ, У раїна, 01013
тел.: (+380-44) 545-71-24 (25)
фа с: (+380-44) 545 -71-23

Mailing and Notice Address:
4-a, Promyslova Street, 01013, Kyiv, Ukraine
tel.: (+.380-44)545-71-24(25)
fax: (+380-44) 545-71-23

Сл жба справах дітей Печерсь ої районної
в місті Києві державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- спеціаліста І ате орії відділ з питань профіла тично-виховної роботи.

Вимо и: педа о ічна або юридична освіта, відповідний досвід роботи.
Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня
оп блі вання за адресою: в л. С ворова, 15, тел. 254-49-83.

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- спеціаліста І ате орії відділ на ляд за призначенням пенсій.

До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для часті в
он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення зверн тися за
адресою: м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, . 19, тел. 280-69-98.

В лад особи, я а постражда-

ла внаслідо чорнобильсь ої

атастрофи, ате орія 1, се-рія

А, № 204005 на ім’я Бо ач а

Петра Івановича вважати не-

дійсною.

Втрачений державний а т на
право власності на земельн
ділян серія KB № 132014 (адре-
са: в л. Кар’єрна, 4 Солом’янсь-
ом районі м. Києва) на ім’я
Миш овсь ої Тетяни Ростиславів-
ни вважати недійсним.

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

Відповіді на росворд
По оризонталі: 6. опера 9. вампір 10. ре лан 11. особа 12. бан

13. Іван 14. пелі ан 16. ар 18. наст п 21. сад 23. маестро 24. ванілін
25. ява 27. с анер 30. а онія 32. ре лама 33. смо 35. рот 36. то ар
37. а тиви 38. аналіз 39. Нерон.
По верти алі: 1. Мнемозіна 2. оронер 3. араван 4. мараб 5. опа

7. А ні 8. сапаж 14. партнер 15. насна а 16. мис 17. рена 19. талан
20. пінія 21. соя 22. два 26. валь ірії 28. омі с 29. рейтин 30. амарант
31. іронія 34. рим 35. рад.

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць — ........6 рн. 50 оп.

на 3 місяці — ....19 рн. 50 оп.

на 6 місяців —....39 рн. 00 оп.

на 12 місяців —..78 рн. 00 оп.

на місяць — ......21 рн. 50 оп.

на 3 місяці — ....64 рн. 50 оп.

на 6 місяців —..129 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць — ......10 рн. 90 оп.

на 3 місяці — ....32 рн. 10 оп.

на 6 місяців —....62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

на місяць — ......40 рн. 90 оп.

на 3 місяці — ....122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — ..242 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї


