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хрещатик

Про внесення змін до рішення Київради 
від 30.12.2010 № 574/5386 

“Про Програму соціально�економічного розвитку 
міста Києва на 2011 рік”

Рішення Київської міської ради № 241/5628 від 23 червня 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, пункту 31.24 статті 31 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 01.07.2008 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження містобудівного обґрунтування
Рішення Київської міської ради № 166/5553 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про планування і забудову територій”, статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні” та Правил забудови міста Києва, затверджених рішенням Київ�
ської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587, розглянувши містобудівне обґрунтування, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування будівництва
житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністра"
тивної інфраструктури і підземним паркінгом на просп. Ге"
роїв Сталінграда, 2"б в Оболонському районі м. Києва.

2. Затвердити містобудівні умови і обмеження забудови
земельної ділянки, переданої відповідно до рішень Київської
міської ради від 21.12.2006 № 374/431 та від 01.10.2007
№ 495/3329, у складі містобудівного обґрунтування будів"
ництва житлового комплексу з об’єктами побутової та ад"
міністративної інфраструктури і підземним паркінгом на
просп. Героїв Сталінграда, 2"б в Оболонському районі м. Ки"
єва.

3. Внести зміни до Генерального плану м. Києва та про"
екту планування його приміської зони на період до 2020 ро"

ку, затвердженого рішенням Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804, та Програми комплексного розвит"
ку зеленої зони м. Києва до 2010 року, затвердженої рішен"
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/338, а са"
ме: територію, передану відповідно до рішень Київської місь"
кої ради від 21.12.2006 № 374/431 та від 01.10.2007
№ 495/3329, перевести за функціональним призначенням з
території громадських будівель і споруд до території бага"
топоверхової житлової забудови.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс"
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до пункту 32 
рішення Київської міської ради 

від 23.12.2003 № 316/1191 
“Про надання і вилучення земельних ділянок 
та припинення права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 177/5564 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до статті 92 Земельного кодексу України та враховуючи лист�звернення релігійної громади
Святого Івана Предтечі у Деснянському районі м. Києва Української православної церкви Київського пат�
ріархату від 27.02.2009, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 32 рішення Київської місь"
кої ради від 23.12.2003 № 316/1191 “Про надання і ви"
лучення земельних ділянок та припинення права корис"
тування землею”, а саме:

— слова та цифри “довгострокову оренду на 25 років”
замінити словами “постійне користування”, а слово “пе"
редати” замінити словом “надати”.

2. Релігійній громаді Святого Івана Предтечі у Деснян"
ському районі м. Києва Української православної церкви
Київського патріархату у місячний термін звернутися до
Головного управління земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністра"
ції) із клопотанням щодо винесення меж земельної ділян"
ки в натуру (на місцевість) та виготовлення документа,

що посвідчує право користування земельною ділянкою.
3. Розірвати за згодою сторін договір оренди земель"

ної ділянки від 24.01.2005 № 62"6"00187 (лист"згода від
03.07.2009 № 9) з моменту державної реєстрації держав"
ного акта на право постійного користування земельною
ділянкою між Київською міською радою та релігійною гро"
мадою Святого Івана Предтечі у Деснянському районі 
м. Києва Української православної церкви Київського пат"
ріархату.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відмову у продажу земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 

“БУДІВЕЛЬНА ІМПЕРІЯ” на вул. Якутській, 6�а 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 179/5566 від 28 квітня 2011 року

Враховуючи доручення заступника міського голови�секретаря Київради від 18.08.2009 № 32264 та лис�
ти товариства з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНА ІМПЕРІЯ” від 03.08.2009 № 03/2009 та від
04.08.2009 № 04/2009, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у продажу земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНА ІМПЕРІЯ” на вул.
Якутській, 6"а у Святошинському районі м. Києва.

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. Розірвати за згодою сторін угоду від 24.06.2009 № 14
про сплату авансового внеску, укладену з товариством з
обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНА ІМПЕРІЯ”.

2.2. Проінформувати товариство з обмеженою відпові"
дальністю “БУДІВЕЛЬНА ІМПЕРІЯ” про прийняття цього рі"
шення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс"
тобудування та архітектури.

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 № 205/5592 від 25 травня 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”, враховуючи звернення Печерської районної в місті Києві держав�

ної адміністрації від 16.02.11 № 090�4398�3/10, з метою ефективного використання нерухомого майна
комунальної власності 41 територіальної громади міста, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності те"
риторіальної громади міста Києва, право оренди яких ви"
борюється на конкурсних засадах, згідно з додатком до рі"
шення. 

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь"
кої державної адміністрації) забезпечити проведення неза"
лежної оцінки нерухомого майна, перелік якого затвердже"
ний пунктом 1 цього рішення, для визначення стартового
розміру орендної плати.

3. Зобов’язати підприємства (установи), в господарсько"
му віданні (оперативному управлінні) яких перебуває відпо"
відне нерухоме майно (як платники, з подальшим відшко"
дуванням вартості робіт по виконанню незалежної оцінки
переможцем конкурсу на право оренди відповідного об’єк"
та), укласти трьохсторонні договори на проведення оцінки

майна з Головним управлінням комунальної власності м. Ки"
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) (як замовник) та з пере"
можцем конкурсу по відбору суб’єктів оціночної діяльності
(як виконавець).

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь"
кої державної адміністрації) офіційно оприлюднити у газеті
Київської міської ради “Хрещатик” оголошення про прове"
дення конкурсу на право оренди нерухомого майна кому"
нальної власності територіальної громади міста Києва, пе"
релік якого затверджено пунктом 1 цього рішення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до міської цільової програми 
“Соціальне партнерство” на 2011—2015 роки 

та фінансування її заходів у 2011 році
Рішення Київської міської ради № 197/5584 від 25 травня 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рі�
шення Київської міської ради від 30.12.10 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” (із змінами
та доповненнями) з метою виконання міської цільової програми “Соціальне партнерство” на 2011—2015
роки, затвердженої рішенням Київради від 17.02.11 № 23/5410 та вирішення питань фінансової підтрим�
ки громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування та проведення загальноміських
заходів з нагоди відзначення державних свят, визначних дат Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розділу IV міської цільової програми
“Соціальне партнерство” на 2011—2015 роки, затвердженої
рішенням Київради від 17.02.11 № 23/5410 (далі — Програ"
ма), виклавши його в редакції згідно з додатком 1 до цьо"
го рішення.

2. Управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни
та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київ"
ської міської державної адміністрації):

2.1. Здійснювати фінансування заходів Програми в ме"
жах бюджетних призначень, врахованих в рішенні Київської
міської ради від 30.12.10 № 573/5385 “Про бюджет міста
Києва на 2011 рік” (із змінами та доповненнями) згідно з
додатками 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення.

2.2. Забезпечити раз на півроку надання Головному
управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Ки"
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра"
ції), Головному фінансовому управлінню виконавчого орга"
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі"
ністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань
бюджету та соціально"економічного розвитку інформації про
хід виконання Програми за перше півріччя та рік до 25 ве"
ресня та 26 березня відповідно.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям здій"
снювати фінансування заходів, передбачених Програмою в
межах бюджетних призначень, врахованих у бюджеті міста
Києва на 2011 рік, згідно з додатком 8 до цього рішення.

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів (управ"
лінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь"
кої державної адміністрації), Головному управлінню у спра"
вах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації},
районним в місті Києві державним адміністраціям) здій"
снювати фінансування установ та закладів, створених міс"
цевими органами влади в межах бюджетних асигнувань,
встановлених кошторисами, з урахуванням бюджетних зо"
бов’язань зареєстрованих в органах Державного казначей"
ства України.

5. Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спор"
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь"
кої державної адміністрації), районним в місті Києві держав"
ним адміністраціям раз на півроку подавати Управлінню у
справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконав"
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав"
ної адміністрації) інформацію про стан виконання Програ"
ми та цього рішення за І півріччя та рік до 20 вересня та 20
березня відповідно.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по"
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці"
ального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Внести зміни та доповнення до додатку 2 “Розподіл асиг"
нувань на фінансування капітальних вкладень” до Програми
соціально"економічного розвитку міста Києва на 2011 рік, за"
твердженої рішенням Київради від 30.12.2010 № 574/5386
“Про Програму соціально"економічного розвитку міста Києва
на 2011 рік”, виклавши його в редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на

постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально"
економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради



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

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

Про реконструкцію дошкільних навчальних закладів 
Оболонського району

Розпорядження № 678 від 6 травня 2011 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ”, Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київської місь�
кої ради від 27.01.2005 № 11/2587 (зі змінами та доповненнями) з метою створення належних умов для
виховання та навчання дітей в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Оболонській районній в місті Києві державній адміністра"
ції здійснити реконструкцію дошкільних навчальних закладів
згідно з переліком, що додається, за умови виконання пункту
2 цього розпорядження.

2. Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації:
2.1. Визначити генеральні проектну та підрядну будівель"

ну організації для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цьо"
го розпорядження, в установленому порядку.

2.2. Отримати в установленому порядку вихідні дані для
проектування.

2.3. Забезпечити в установленому порядку оформлення
права користування земельною ділянкою.

2.4. Забезпечити розробку, погодження та затвердження у
встановленому порядку проектно"кошторисної документації.

2.5. Одержати в інспекції державного архітектурно"будівель"
ного контролю м. Києва дозвіл на виконання будівельних робіт.

2.6. Подати до Головного управління економіки та інвести"
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь"
кої державної адміністрації) у встановленому порядку інвести"
ційні пропозиції щодо включення робіт з реконструкції дошкіль"
них навчальних закладів, згідно з додатком до розпоряджен"
ня, до проектів Програм соціально"економічного розвитку м.
Києва на 2012 рік та наступні роки.

2.7. Взяти до відома, що фінансування робіт з реконструкції
дошкільних навчальних закладів, згідно з додатком до
розпорядження, у 2011 році буде здійснюватися у відповідності
та в межах показників, передбачених Програмою соціально"
економічного розвитку м. Києва на 2011 рік.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної админістрації
Кучука М. І. та Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про будівництво ПС 110/35/10кВ “Московська” 
з лінією 110 кВ на пров. Червоноармійському, 13, 

в Голосіївському районі
Розпорядження № 701 від 11 травня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про бла�
гоустрій населених пунктів”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999
“Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста” та з метою забезпе�
чення надійного енергозабезпечення об’єктів, що споруджуються в м. Києві в рамках програми проведен�
ня в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі — ЄВРО�2012), в межах здій�
снення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Акціонерній енергопостачальній компанії “Київенерго”
(далі — АК “Київенерго”) здійснити за власні кошти згідно з роз"
робленою та затвердженою в установленому порядку проект"
но"кошторисною документацією роботи з будівництва ПС
110/35/10кВ “Московська” з лінією 110 кВ на пров. Червоно"
армійському, 13 в Голосіївському районі м. Києва згідно з гра"
фіком, що додається, а також за умови виконання пункту 2
цього розпорядження.

2. АК “Київенерго”:
2.1. До початку виконання робіт у встановленому порядку

в інспекції державного архітектурно"будівельного контролю
одержати дозвіл на виконання робіт та у Головному управлін"
ні контролю за благоустроєм ордер на тимчасове порушення
благоустрою.

2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради
від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповненнями).

2.4. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в 
м. Києві схеми організації дорожнього руху та забезпечи"

ти безпечний прохід пішоходів у місцях виконання робіт.
2.5. Забезпечити встановлення у місцях виконання робіт

відповідних дорожніх знаків, огорожу, освітлення, сигнальні
ліхтарі встановленого зразку. 

2.6. Після завершення робіт відновити благоустрій зеленої
зони, покриття тротуарів та проїзної частини за типом існуючо"
го до початку робіт і забезпечити передачу виконаних робіт за
актами комунальному підприємству по утриманню зелених на"
саджень та комунальному підприємству по утриманню авто"
мобільних шляхів та споруд Голосіївського району м. Києва.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання
робіт покласти на виконуючого обов’язки заступника директо"
ра департаменту капітального будівництва АК “Київенерго” Ти"
сячника Михайла Васильовича. (Наказ АК “Київенерго” від
11.02.2011 № 48).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної адміністра"
ції згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про реконструкцію дошкільного навчального закладу
№ 224 на вул. Попова, 7 в Оболонському районі

Розпорядження № 671 від 6 травня 2011 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ”, Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київської місь�
кої ради від 27.01.2005р. № 11/2587 (зі змінами та доповненнями), з метою створення належних умов
для виховання та навчання дітей, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Оболонській районній в місті Києві державній адмініс"
трації здійснити реконструкцію дошкільного навчального за"
кладу № 224 на вул. Попова, 7 в Оболонському районі, за
умови виконання пункту 2 цього розпорядження.

2. Оболонській районній в місті Києві державній адмініс"
трації:

2.1. Визначити генеральні проектну та підрядну будівель"
ну організації для виконання робіт, зазначених у пункті 1
цього розпорядження в установленому порядку.

2.2. Отримати в установленому порядку вихідні дані для
проектування.

2.3. Забезпечити в установленому порядку оформлення
права користування земельною ділянкою.

2.4. Забезпечити розробку, погодження та затверджен"
ня у встановленому порядку проектно"кошторисної доку"
ментації.

2.5. Одержати в інспекції державного архітектурно"буді"
вельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт.

2.6. Подати до Головного управління економіки та інвес"
тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у встановленому порядку
інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з реконструк"
ції дошкільного навчального закладу № 224 на вул. Попова,
7 в Оболонському районі до проектів Програм соціально"
економічного розвитку м. Києва на 2012 рік та наступні ро"
ки.

2.7. Взяти до відома, що фінансування робіт з рекон"
струкції дошкільного навчального закладу № 224 на вул. По"
пова, 7 в Оболонському районі у 2011 році буде здійсню"
ватися відповідно та в межах показників, передбачених Про"
грамою соціально"економічного розвитку м. Києва на 2011
рік.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас"
ти на заступників голови Київської міської державної адмі"
ністрації Кучука М. І. та Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про затвердження змін та доповнень до Статуту 
комунального підприємства “Київський метрополітен”

Розпорядження № 788 від 20 травня 2011 року

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011
рік” (із змінами та доповненнями), з метою приведення Статуту комунального підприємства “Київський
метрополітен” у відповідність до вимог законодавства України:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту комуналь"
ного підприємства “Київський метрополітен”, затверджено"
го розпорядженням Київської міської державної адміністра"
ції від 15.02.1999 № 204 (в редакції розпорядження вико"
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер"
жавної адміністрації) від 30.12.2010 № 1248), виклавши йо"
го у новій редакції, що додається.

2. Комунальному підприємству “Київський метрополітен”
в установленому порядку зареєструвати зміни та доповнен"
ня до Статуту.

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

Голова О. Попов

66 ДДООККУУММЕЕННТТ
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Про реконструкцію спеціалізованої школи № 211 
на вул. Лайоша Гавро, 24�А в Оболонському районі

Розпорядження № 670 від 6 травня 2011 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ”, Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київської місь�
кої ради від 27.01.2005 № 11/2587 (зі змінами та доповненнями), з метою створення належних умов для
виховання та навчання дітей, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Оболонській районній в місті Києві державній адмініс"
трації здійснити реконструкцію спеціалізованої школи № 211
на вул. Лайоша Гавро, 24"А в Оболонському районі, за умо"
ви виконання пункту 2 цього розпорядження.

2. Оболонській районній в місті Києві державній адмініс"
трації:

2.1. Визначити генеральні проектну та підрядну будівель"
ну організації для виконання робіт, зазначених у пункті 1
цього розпорядження, в установленому порядку.

2.2. Отримати в установленому порядку вихідні дані на
проектування.

2.3. Забезпечити в установленому порядку оформлення
права користування земельною ділянкою.

2.4. Забезпечити розробку, погодження та затверджен"
ня у встановленому порядку проектно"кошторисної доку"
ментації.

2.5. Одержати в інспекції державного архітектурно"будівель"
ного контролю м. Києва дозвіл на виконання будівельних робіт.

2.6. Подати до Головного управління економіки та ін"
вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київ"
ської міської державної адміністрації) у встановленому по"
рядку інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з ре"
конструкції спеціалізованої школи № 211 на вул. Лайоша
Гавро, 24"А в Оболонському районі до проектів Програм
соціально"економічного розвитку м. Києва на 2012 рік та
наступні роки. 

2.7. Взяти до відома, що фінансування робіт з рекон"
струкції спеціалізованої школи № 211 на вул. Лайоша Гав"
ро, 24"А в Оболонському районі у 2011 році буде здійсню"
ватися відповідно та в межах показників, передбачених Про"
грамою соціально"економічного розвитку м. Києва на 2011
рік.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас"
ти на заступників голови Київської міської державної адмі"
ністрації Кучука М. І. та Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про реконструкцію загальноосвітньої школи № 168 
на вул. Озерній, 2 в Оболонському районі

Розпорядження № 672 від 6 травня 2011 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ”, Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київської місь�
кої ради від 27.01.2005 № 11/2587 (зі змінами та доповненнями), з метою створення належних умов для
виховання та навчання дітей, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Оболонській районній в місті Києві державній адмініс"
трації здійснити реконструкцію загальноосвітньої школи
№ 168 на вул. Озерній, 2 в Оболонському районі, за умови
виконання пункту 2 цього розпорядження.

2. Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації:
2.1. Визначити генеральні проектну та підрядну будівель"

ну організації для виконання робіт, зазначених у пункті 1 і
цього розпорядження, в установленому порядку.

2.2. Отримати в установленому порядку вихідні дані на
проектування.

2.3. Забезпечити в установленому порядку оформлення
права користування земельною ділянкою.

2.4. Забезпечити розробку, погодження та затвердження у
встановленому порядку проектно"кошторисної документації.

2.5. Одержати в інспекції державного архітектурно"будівель"
ного контролю м. Києва дозвіл на виконання будівельних робіт.

2.6. Подати до Головного управління економіки та інвес"
тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у встановленому порядку
інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з реконструк"
ції загальноосвітньої школи № 168 на вул. Озерній, 2 в Обо"
лонському районі до проектів Програм соціально"економіч"
ного розвитку м. Києва на 2012 рік та наступні роки.

2.7. Взяти до відома, що фінансування робіт з рекон"
струкції загальноосвітньої школи № 168 на вул. Озерній, 2
в Оболонському районі у 2011 році буде здійснюватися від"
повідно та в межах показників, передбачених Програмою со"
ціально"економічного розвитку м. Києва на 2011 рік.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас"
ти на заступників голови Київської міської державної адмі"
ністрації Кучука М. І. та Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про передачу основних засобів комунальної власності
територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 677 від 6 травня 2011 року

Відповідно до статті 60, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 327
Цивільного кодексу України, враховуючи звернення комунальної корпорації “Київавтодор”
від 11.03.2010 року № 01�4/290 та з метою раціонального використання основних засобів

територіальної громади м. Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Закріпити на праві господарського відання основні засо"
би за комунальними підприємствами, які входять до складу ко"
мунальної корпорації “Київавтодор”, згідно з додатком до цьо"
го розпорядження.

2. Комунальній корпорації “Київавтодор” в установленому
порядку здійснити передачу основних засобів на баланс кому"
нальних підприємств згідно з пунктом 1 цього розпоряджен"
ня.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмініс"

трації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в за"
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної адміністра"
ції згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

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

державної адміністрації



Про реконструкцію з добудовою гімназії № 143 
на вул. Богатирській, 2�Б в Оболонському районі

Розпорядження № 680 від 6 травня 2011 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю України — міс�
то�герой Київ”, Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587 (зі зміна�
ми та доповненнями), з метою створення належних умов для виховання та навчання дітей, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації здійснити
реконструкцію з добудовою гімназії № 143 на вул. Богатирській, 2"Б в Обо"
лонському районі, за умови виконання пункту 2 цього розпорядження.

2. Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації:
2.1. Визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації для

виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в установле"
ному порядку.

2.2. Отримати в установленому порядку вихідні дані на проектування.
2.3. Забезпечити в установленому порядку оформлення права користу"

вання земельною ділянкою.
2.4. Забезпечити розробку, погодження та затвердження у встановлено"

му порядку проектно"кошторисної документації.
2.5. Одержати в інспекції державного архітектурно"будівельного контро"

лю дозвіл на виконання будівельних робіт.

2.6. Подати до Головного управління економіки та інвестицій виконавчо"
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
у встановленому порядку інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з
реконструкції з добудовою гімназії № 143 на вул. Богатирській, 2"Б в Обо"
лонському районі до проектів Програм соціально"економічного розвитку 
м. Києва на 2012 рік та наступні роки. 

2.7. Взяти до відома, що фінансування робіт з реконструкції з добудо"
вою гімназії № 143 на вул. Богатирській, 2"Б в Оболонському районі у 2011
році буде здійснюватися відповідно та в межах показників, передбачених
Програмою соціально"економічного розвитку м. Києва на 2011 рік.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни"
ків голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І. та Новохать"
ка Л. М.

Голова О. Попов

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

від 21.08.2008 № 1171
Розпорядження № 742 від 17 травня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та у зв’язку з необхідністю продовження термінів ви�
конання робіт з будівництва подовження Залізничного шосе вздовж залізниці до вул. Панаса Любченка з виходом на вул. Бо�
женка, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь"
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.08.2008 № 1171
“Про будівництво подовження Залізничного шосе вздовж залізниці до
вул. Панаса Любченка з виходом на вул. Боженка”:

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:
“1. Здійснити в 2008 — 2012 роках розробку проектно"кошторисної до"

кументації та будівництво подовження Залізничного шосе вздовж заліз"
ниці до вул. Панаса Любченка з виходом на вул. Боженка”.

1.2. Пункт 11 викласти у новій редакції:
“11. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
11.1. Фінансування робіт із розробки проектно"кошторисної докумен"

тації на будівництво подовження Залізничного шосе вздовж залізниці до
вул. Панаса Любченка з виходом на вул. Боженка здійснити в межах та
відповідно до показників, передбачених Програмою соціально"економіч"
ного розвитку м. Києва на 2008 та наступні роки.

11.2. У встановленому порядку подати до Головного управління
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Ки"
ївської міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо
включення робіт із будівництва подовження Залізничного шосе вздовж
залізниці до вул. Панаса Любченка з виходом на вул. Боженка до Про"
грами соціально"економічного розвитку м. Києва на 2011 та наступні
роки.”.

Голова О. Попов

ДДООККУУММЕЕННТТ 77

Хрещатик  10 серпня 2011

Про створення Київського міжвідомчого координаційного штабу 
з питань безпеки та правопорядку

Розпорядження № 745 від 17 травня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 14.02.2011 р. № 202/2011
“Питання Міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку”, розпорядження Кабінету Міністрів України
від 17.09.2008 № 1244�р “Про схвалення Інтегрованої концепції забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та про�
ведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, враховуючи роз’яснення Міністерства юстиції Укра�
їни (лист від 04.03.2010 № 1495�0�4�10), з метою сприяння оптимізації взаємодії правоохоронних, інших органів державної вла�
ди та органів місцевого самоврядування в м. Києві, забезпечення узгодженості їх діяльності щодо підготовки та проведення в м.
Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Утворити на період підготовки та проведення в Україні фінальної час"
тини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Київський міжвідомчий ко"
ординаційний штаб з питань безпеки та правопорядку (далі — Штаб) як
допоміжний орган при виконавчому органі Київської міської ради (Київ"
ській міській державній адміністрації).

2. Затвердити Положення про Київський міжвідомчий координаційний
штаб з питань безпеки та правопорядку, що додається.

3. Затвердити склад Київського міжвідомчого координаційного штабу
з питань безпеки та правопорядку, що додається.

4. Взяти до відома, що Київський міжвідомчий координаційний штаб
з питань безпеки та правопорядку здійснює свою діяльність на громад"
ських засадах.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчо"
го органу Київської міської ради Київської міської державної адміністра"
ції) № 38 від 12.01.2011 р.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ"
ника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов

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

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

Розпорядження № 818 від 26 травня 2011 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 19.12.2006 № 291�1/348 “Про затвердження Програми розвитку автомати�
зованих систем управління транспортом м. Києва АСУТ (АСКДР, АСДУ) на 2007—2009 роки”, рішення Київської міської ради від
27.05.2010 № 805/4243 “Про оптимізацію структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації)”(із змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 16.09.2010 № 32/4844), пунктів 3.1,3.2 Статуту кому�
нального підприємства Київської міської ради “Київдорсервіс”, затвердженого розпорядженням Київської міської державної ад�
міністрації від 22.04.2004 № 680, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь"
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.05.2008 № 722
“Про впорядкування питань зі створення автоматизованої системи управ"
ління транспортом в м. Києві”, а саме:

1.1. Пункт 1 розпорядження викласти в новій редакції:
“1. Визначити комунальне підприємство Київської міської ради “Київ"

дорсервіс” замовником і виконавцем робіт зі створення автоматизованої
системи управління транспортом м. Києва АСУТ”.

1.2. В підпункті 2.1. пункту 2 слова “в частині, що стосується АСКДР”
виключити.

2. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь"
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2007 № 1142
“Про вирішення питань, пов’язаних зі створенням інформаційних та теле"
комунікаційних систем в м. Києві” (із змінами та доповненнями), а саме:

2.1. Пункт 1 розпорядження викласти в новій редакції:
“1. Покласти функції замовника створення загальноміських інформа"

ційних та телекомунікаційних систем міста Києва на Головне управління
транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київ"

ської міської державної адміністрації), крім створення автоматизованої
системи управління транспортом м. Києва АСУТ (АСКДР, АСДУ)”.

2.2. Пункт 5 розпорядження викласти в новій редакції:
“5. Головним управлінням, управлінням та структурним підрозділам

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районним у місті Києві державним адміністраціям, під"
приємствам, установам та організаціям комунальної власності територі"
альної громади міста Києва при підготовці планів закупівель та прове"
денні процедур закупівлі засобів інформатизації, інформаційних та теле"
комунікаційних систем для власних потреб в обов’язковому порядку по"
годжувати плани, проекти, технічні вимоги та завдання, техніко"еконо"
мічні обґрунтування з Головним управлінням транспорту та зв’язку вико"
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі"
ністрації)”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ"
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподі"
лом обов’язків.

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

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ МАЙНО В ОРЕНДУ

Інстит т мі робіоло ії і вір соло ії ім. Д. К. Заболотно о НАН У раїни
о олош є про намір передати в оренд державне майно НАН У раїни, що
знаходиться на балансі Інстит т та розташоване за адресою: м. Київ,
в л. А адемі а Заболотно о, 154 (реєстровий номер Єдином реєстрі

об’є тів державної власності 05417087.1.ГФУФФС003).

Ма симально можливий стро оренди: до 31.12.2014 р.
Додат ові мови: відш од вання витрат Балансо трим вач на тримання

орендовано о приміщення, відш од вання подат на землю, відш од вання витрат
на розміщення о олошення, ладення до овор оренди за типовим зраз ом,
затвердженим постановою Бюро Президії НАН У раїни; обов’яз ове здійснення
страх вання орендовано о майна на ористь Балансо трим вача на термін дії
до овор оренди, відш од вання вартості незалежної оцін и майна.
Кінцевий стро прийняття заяв про оренд : 30 серпня 2011 р. до 11.00.
Місце прийняття заяв про оренд : м. Київ, в л. Заболотно о, 154, ім. № 159.
Конта тна особа: Іванова Олена Петрівна, тел.: (044) 526-32-98, т./фа с:

(044) 526-90-06.
E-mail: ivanova_28@ukr.net
Інша інформація: додат ово інформацію розміщено на сайтах

www.usnan.org.ua, imv.kiev.ua.

Відповіді на росворд
По оризонталі: 1. візит 4. манна 6. а тив 9. ро іт 10. софія 11. дача

12. ал а13. орали16.ж рнал20. л нати 21. прися а23. са ра27. піжама
30. панно 31. піала 32. сатир 33. рампа 34. драма 35. донна 36. тан а.

По верти алі: 1. варя и 2. за олот 3. тат аж 4. місто 5. нафта 7. театр
8. влада 13. олос 14. рано 15. літер 17. личі 18. наяда 19. ліана
22. феномен 24. аспід 25. раза 26. апарат 27. посада 28. жетон 29. мар а

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

Приміщення
Площа

приміщення,
в. м

Мета
ви ористання

Хара теристи а
приміщення

За альна вартість
майна за

незалежною
оцін ою від

31.05.2011, рн.

Кімната № 204
б дівлі на ово-
адміністративно о
призначення.
Частина місць
за ально о
орист вання

15,7

2,0

Під виробництво

Під інше
ви ористання

стіни - плит а до
стелі; ві на -

металопласти ові;
підло а - плит а. 121 200,00

РАЗОМ: 17,7


