
Випуск №81 (952)
четвер, 11 серпня
2011 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління
Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про передачу майна територіальної громади 
міста Києва в оренду

Рішення Київської міської ради № 90/5477 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 від 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”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозволи або відмовити у наданні дозволів на
укладання на новий термін договорів оренди підприємствам
(установам), за якими на праві господарського відання (опе�
ративного управління) закріплено майно територіальної гро�
мади міста Києва згідно з додатками 1, 2, 3.

2. Доручити підприємствам (установам), за якими на пра�
ві господарського відання (оперативного управління) закріп�
лено майно територіальної громади міста Києва, яким на�
дано дозвіл на укладання на новий термін договорів орен�

ди, визначених у додатках до цього рішення, в термін до двох
місяців укласти договори оренди в установленому порядку.

3. Внести зміни до рішень Київської міської ради з пи�
тань оренди комунальної власності територіальної громади
міста Києва згідно з додатком 4.

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

Про порядок денний пленарного засідання VII сесії 
Київради VI скликання 28.04.11

Рішення Київської міської ради № 146/5533 від 28 квітня 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 сесії
Київради VI скликання 28.04.11 наступні питання:

1. Звіт виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) про підсумки роботи у сфері
житлово�комунального господарства та благоустрою за 2010
рік.

2. Інформація про виконання рішення Київради від
23.12.2010 № 413/5225 “Про деякі питання з упорядкування
в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольни�
ми напоями, вином столовим, пивом (крім безалкогольного)
та тютюновими виробами”.

3. Про дозвіл комунальному підприємству “Київжитло�
спецексплуатація” на списання боргу по орендних платежах
комунальній науково�дослідній установі “Науково�дослідний
інститут соціально�економічного розвитку міста”.

4. Про звільнення гр. Сельської А. А. від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно�транспорт�
ної інфраструктури м. Києва.

5. Про звільнення комунального підприємства з питань бу�
дівництва житлових будинків “Житлоінвестбуд — УКБ” від спла�
ти залишків пайових внесків, пені, інфляції та додаткових па�
йових внесків у створенні соціальної та інженерно�транспорт�
ної інфраструктури м. Києва.

6. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
23.04.2009 року № 327/1383 “Про Програму сприяння розвит�
ку громадянського суспільства у м. Києві на 2009�2011 роки”.

7. Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з
питань перевірки законності реконструкції з влаштуванням ман�
сарди будинку по вул. Пушкінській, 8�б.

8. Про створення робочої групи з питань відновлення до�
шкільних навчальних закладів міста Києва за прямим призна�
ченням.

9. Про припинення діяльності Міжрайонних лікувально�ви�
робничих майстерень при міжрайонному Радянському психо�
неврологічному диспансері м. Києва.

10. Про відміну рішення Київської міської ради від 14.06.2007
№ 763/1424.

11. Про погодження державному підприємству “Антонов”
користування ділянкою надр, що містить корисні копалини за�
гальнодержавного значення (підземні води), за допомогою чо�
тирьох артезіанських свердловин, розташованих на території
підприємства за адресою: вулиця Туполєва, 1 Святошинсько�
го району міста Києва.

12. Про надання відкритому акціонерному товариству “За�
вод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської” гірничого
відводу площею 31,5 га для розробки Заводського родовища
руслових пісків, що знаходяться у руслі — боковику річки Дніп�
ро між правим берегом річки та островом Великим, між За�
лізничним та Південним мостами в Голосіївському районі міс�
та Києва в акваторії Канівського водосховища.

13. Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.2010
№ 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”.

14. Про найменування нових вулиць та провулків у котедж�
ному селищі “Деснянське” в Деснянському районі м. Києва.

15. Про внесення змін до рішення Київради № 633/1689 від
18.06.2009 “Про затвердження Програми “Будівництво дитя�
чих та спортивних майданчиків у місті Києві на 2009—2012 ро�
ки”.

16. Про задоволення протесту Прокуратури міста Києва від
10.02.11 № 07/5�52 вих�11 на частину 2 пункту 10.1 розділу
10 Порядку передачі майна територіальної громади міста Ки�
єва в оренду, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 28.09.06 № 34/91.

17. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Ки�
єва від 09.12.2010 № 07/3�662�вих�10 на п. 3 додатку 2 до рі�
шення Київської міської ради від 08.02.2007 № 62/723 “Про про�
граму приватизації комунального майна територіальної грома�
ди міста Києва на 2007—2010 роки”.

18. Про надання у концесію об’єктів теплоенергетичного
комплексу права комунальної власності територіальної грома�
ди.

19. Про передачу до сфери управління Головного управлін�
ня Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві нежи�
лих будинків та приміщень комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва.

20. Про передачу до сфери управління Територіальному
управлінню Державної судової адміністрації України в місті Ки�
єві нежилих приміщень у будинках комунальної власності те�
риторіальної громади м. Києва на вул. Великій Житомирській,
19 літ. А та на вул. Великій Житомирській, 19 літ. Б, Б’.

21. Про зарахування до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва газопровідних мереж. 

22. Про списання основних засобів, які належать до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва.

23. Про надання дозволу незалежній помісній церкві єван�
гельських християн�баптистів “Пробудження” на продовжен�
ня строку завершення будівництва об’єкта незавершеного бу�
дівництва — їдальні на 150 місць на вул. Тимошенка, 2 в Обо�
лонському районі міста Києва.

24. Про затвердження містобудівного обгрунтування.
25. Про передачу земельної ділянки та продаж цієї земель�

ної ділянки закритому акціонерному товариству “Барвінок” для
експлуатації та обслуговування адміністративних та виробни�
чо�складських будівель на вул. Кудрявській,23 у Шевченків�
ському районі м. Києва (Є 0568).

26. Про надання Центральному вузлу зв’язку Державної
прикордонної служби України (військова частина 2428) земель�
ної ділянки для експлуатації та обслуговування будинків та спо�
руд військової частини на вул. Народній, 54�а у Солом’янсько�
му районі м. Києва (А 6277).

27. Про надання шкірно�венерологічному диспансеру № 1
Дніпровського району м. Києва земельної ділянки для експлу�
атації та обслуговування будівель і споруд диспансеру на вул.
Чернігівській, 38/2 у Дніпровському районі м. Києва (Д2120).

28. Про надання Головному управлінню державної фельд’�
єгерської служби України земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування адміністративного будинку на вул. Володи�
мирській, 45�б у Шевченківському районі м. Києва (А 16066).

29. Про передачу акціонерній енергопостачальній компанії
“Київенерго” земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування трансформаторної підстанції на вул. Жме�
ринській, 14�а у Святошинському районі м. Києва (Д 4374).

30. Про передачу земельної ділянки акціонерній енергопос�
тачальній компанії “Київенерго” для будівництва, експлуатації
та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції у
пров. Павленка у Святошинському районі м. Києва (Д 1179).

31. Про передачу земельної ділянки акціонерній енергопос�
тачальній компанії “Київенерго” для будівництва, експлуатації
та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції на
вул. Рахманінова у Святошинському районі м. Києва (Д 4649).

32. Про передачу земельної ділянки акціонерній енергопос�
тачальній компанії “Київенерго” для будівництва, експлуатації
та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції
на вул. Ватутіна у Солом’янському районі м. Києва (Д 4682).

33. Про передачу акціонерному товариству закритого типу
“Будівельне управління № 1” земельної ділянки для експлуата�
ції та обслуговування виробничої бази на вул. Степана Сагай�
дака, 114�а у Дніпровському районі м. Києва (А 9722).

34. Про передачу земельних ділянок відкритому акціонер�
ному товариству “Завод молочної кислоти” для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд виробничої бази на вул.
Фрунзе, 53 у Подільському районі м. Києва (А 9827).

35. Про надання земельних ділянок комунальному підпри�
ємству “Київський метрополітен” для будівництва та експлу�
атації електродепо “Троєщина” на вул. Милославській у Дес�
нянському районі м. Києва (Д 3375).

36. Про оформлення Національному технічному універси�
тету України “Київський політехнічний інститут” земельної ді�
лянки для експлуатації та обслуговування учбових корпусів на
вул. Московській, 45/1 у Печерському районі м. Києва (А 4552).

37. Про надання Державному будівельному комбінату Управ�
ління справами Верховної Ради України права користування зе�
мельною ділянкою для експлуатації та обслуговування вироб�
ничої бази на вул. Клеманській, 6�8 у Дарницькому районі 
м. Києва (А 7172).

38. Про передачу відкритому акціонерному товариству
“Трест Київпідземшляхбуд�2” земельної ділянки для експлу�
атації та обслуговування виробничої бази на вул. Березневій,
12�а у Дніпровському районі м. Києва (А 5484).

39. Про надання поліклініці № 3 Шевченківського району 
м. Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговуван�
ня будівлі поліклініки на вул. Ризькій, 1 у Шевченківському
районі м. Києва (Д 2147).

40. Про передачу закритому акціонерному товариству “Буд�
інженермережа�2” земельної ділянки для експлуатації та обслу�
говування господарсько�складських будівель і споруд на просп.
Відрадному, 107 у Святошинському районі м. Києва (Щ 0353).

41. Про передачу відкритому акціонерному товариству “Ки�
ївський річковий порт” земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будинку дитячого закладу на вул. Юрківській,
25 у Подільському районі м. Києва (А 2449).

42. Про поновлення договору оренди земельної ділянки то�
вариству з обмеженою відповідальністю “ЛІЛІЯ — МБ” для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування закритого торго�
вельного майданчика на просп. Героїв Сталінграда, 46�а в Обо�
лонському районі м. Києва (А 18006).

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

44. Про внесення змін до пункту 13 рішення Київської місь�
кої ради від 26.12.2002 № 206/366 “Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування зем�
лею”, до договору оренди земельної ділянки від 04.08.2005
№ 78�6�00296 та поновлення Українській євангельській теоло�
гічній семінарії Союзу вільних церков християн Євангельської
Віри України договору оренди земельної ділянки для рекон�

струкції, експлуатації та обслуговування навчально�оздоров�
чого закладу з розширенням в частині надбудови та прибудо�
ви до будівель і споруд майнового комплексу, будівництва гос�
подарчо�спортивного корпусу, каплички, інженерних споруд
та благоустрою прилеглої території на вул. Гамарника, 57 в Обо�
лонському районі м. Києва (А 17453).

45. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
17.09.2009 № 276/2345 “Про приватизацію земельних ділянок
для будівництва та обслуговування житлових будинків, госпо�
дарських будівель і споруд у Дніпровському районі м. Києва”
(А 18371).

46. Про внесення змін до рішення Київради “Про відмову у
поновленні договору оренди земельної ділянки та відміну пунк�
ту 3 рішення Київської міської ради від 23.10.2003 № 121�
18/994 “Про надання і вилучення земельних ділянок та припи�
нення права користування землею” від 26.06.2007
№ 1031/1692” (А 10621).

47. Про внесення змін до пункту 31 рішення Київської місь�
кої ради від 18.03.2004 № 125/1335 “Про надання і вилучен�
ня земельних ділянок та припинення права користування зем�
лею” (А 15483).

48. Про внесення змін до пункту 32 рішення Київської місь�
кої ради від 23.12.2003 № 316/1191 “Про надання і вилучен�
ня земельних ділянок та припинення права користування зем�
лею” (А 14731).

49. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
24.05.2001 № 323/1299 “Про оформлення права користуван�
ня земельними ділянками” (А 8629).

50. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
21.12.2006 № 413/470 “Про передачу товариству з обмеже�
ною відповідальністю “Науково�виробничий центр “Практика”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування майдан�
чика для відстою вантажного автотранспорту на вул. Павла
Усенка, 8 у Дніпровському районі м. Києва” (А 18539).

51. Про внесення змін та поновлення договору оренди зе�
мельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
“ЯВІР�95” для будівництва, експлуатації та обслуговування тор�
говельного комплексу на вул. Маршала Тимошенка, 12�а в
Оболонському районі м. Києва (А 17201).

52. Про відмову у продажу земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНА ІМПЕРІЯ” на вул.
Якутській, 6�а у Святошинському районі м. Києва (Є 0967).

53. Про відміну рішення Київської міської ради від 21.12.2006
№ 341/398 “Про надання Оболонській районній у місті Києві
раді земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслу�
говування житлового будинку для молодих вчених Національ�
ної академії наук України на вул. Автозаводській, 61�а в Обо�
лонському районі м. Києва” (А 12789).

54. Про відмову громадянці Фіщенко Лідії Миколаївні, чле�
ну садівницького товариства “Рубін”, у передачі у власність зе�
мельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул.
25 Садовій, діл. 81 у Дніпровському районі м. Києва (А 18664).

55. Про передачу громадянам у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд у Оболон�
ському районі (2 проекти) (1�А 17935) (2�А 17934).

56. Про передачу громадянам, членам колективу індивіду�
альних забудовників “Чайка” у приватну власність земельних
ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд на 15 км. Жи�
томирського шосе у Святошинському районі м. Києва (А 18068).

57. Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10
№ 574/5386 “Про Програму соціально�економічного розвитку
м. Києва на 2011 рік”.

58. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого са�
моврядування Герезі Г. Ф.

59. Про направлення депутатських запитів Київському місь�
кому голові та посадовим особам.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про затвердження звіту про виконання 
Програми соціально)економічного розвитку 

міста Києва за 2010 рік
Рішення Київської міської ради № 233/2620 від 25 травня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 31.26 статті 31 Регла�
менту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.2008 № 8/8, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми соціально�економічного розвитку міста Києва за 2010 рік згідно з додатка�
ми.

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

Про реєстрацію Статуту
релігійної громади “Церква євангельських

християн “Місто на пагорбі”
Розпорядження № 1379 від 5 серпня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, на виконання рі�
шення Київського апеляційного адміністративного суду від 19.09.2008, в межах функцій місцевого орга�
ну виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади “Церква євангельських християн “Місто на пагорбі”, затверджений на
загальний зборах членів громади 10.09.2006 протокол № 1, що додається.

2. Скасувати розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.12.2006 № 1815 “Про відмову в реєс�
трації Статуту релігійної громади “Церква євангельських християн “Місто на пагорбі”.

3. Заступникові  голови Київської міської державної адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків, прийняти рішення
щодо висвітлення у засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
євангельських християн “Церква “Народ Божий” 

у Печерському районі м. Києва
Розпорядження № 1380 від 5 серпня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи за�
яву громадян засновників релігійної громади євангельських християн “Церква “Народ Божий” у Печер�
ському районі м. Києва від 17.05.2010 та протокол загальних зборів громадян щодо реєстрації Статуту
вказаної релігійної громади від 17.10.2009 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади євангель�
ських християн “Церква “Народ Божий” у Печерському райо�
ні м. Києва, 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 внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 09.12. 2010 № 1087
Розпорядження № 702 від 11 травня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про бла�
гоустрій населених пунктів”, враховуючи звернення акціонерного товариства холдингової компанії “Київ�
міськбуд” від 23.03. 2011 № 2166/0/2�11, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до п.1 розпорядження виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 09.12. 2010 № 1087 “Про будівництво інже�
нерних мереж до житлового будинку з об’єктами соціаль�

но�культурного призначення та підземним паркінгом на вул.
Л. Гавро,1 у Оболонському районі”, замінивши цифри
“15.04.2011” цифрами “30.06.2011”.

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту Мусульманської 
релігійної громади “МАРЬЯМ” (“МАРІЯ”) 

в Дарницькому районі
Розпорядження № 637 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши за�
яву громадян від 21.1 1.2010 і протокол загальних зборів засновників Мусульманської релігійної грома�
ди “МАРЬЯМ” (“МАРІЯ”) в Дарницькому районі м. Києва від 19.11.2010 № 1, в межах функцій місцево�
го органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут Мусульманської релігійної гро�
мади “МАРЬЯМ” (“МАРІЯ”) в Дарницькому районі м. Києва,
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

1144 ДДООККУУММЕЕННТТ

Хрещатик  11 серпня 2011

Про відмову в реєстрації Статуту 
релігійної громади “Православна 

релігійна громада (церква) 
Святого Апостола Павла м. Київ”

Розпорядження № 657 від 29 квітня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши за�
яву громадян від 16.01.2011 і протокол загальних зборів засновників релігійної громади “Православна
релігійна громада (церква) Святого Апостола Павла м. Київ” від 16.01.2011 № 1 та керуючись ст.15 За�
кону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, в межах функцій місцевого органу виконавчої
влади:

1. Встановити меморіальні дошки згідно з Переліком меморіальних дощок, що встановлюються у м. Києві, який додає�
ться.

2. Взяти до відома, що витрати, пов’язані із виготовленням меморіальних дощок, будуть профінансовані за спонсорські
кошти та кошти ініціаторів встановлення, що зазначені у додатку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністра�
ції Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

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

від 12.04.2011 № 554
Розпорядження № 761 від 18 травня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудів�
ної діяльності” та з метою правового врегулювання реалізації повноважень районних в місті Києві держав�
них адміністрацій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
12.04.2011 № 554 “Про реалізацію повноважень районних в місті Києві державних адміністрацій в галузі будівництва”, до�
повнивши пункт 2 після слова і цифри “додатка 4” словом і цифрами “пунктах 1�5, 7, 8”.

Голова О. Попов

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

Розпорядження № 801 від 20 травня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 09.03.2006 № 154/3245 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житлово�
го фонду та інженерних мереж” із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради
від 12.12.2006 № 266/323, враховуючи звернення закритого акціонерного товариства “ДНІПРОВСЬКА
ПРИСТАНЬ” (лист від 01.02.2011 № 18), з метою уточнення назв кабельних ліній, що передані до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядуван�
ня:

1. Додаток І до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 25.01.2010 № 28 “Про прийняття�переда�
чу до комунальної власності територіальної громади міс�
та Києва зовнішніх інженерних мереж закритого акціонер�
ного товариства “ДНІПРОВСЬКА ПРИСТАНЬ” викласти в
новій редакції згідно з додатком 1 до цього розпоря�
дження.

2. Додаток до розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 12.04.2010 № 244 “Про прийняття�передачу до ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва
зовнішніх інженерних мереж закритого акціонерного това�

риства “ДНІПРОВСЬКА ПРИСТАНЬ” викласти в новій редак�
ції згідно з додатком 2 до цього розпорядження.

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

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

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про реєстрацію Статуту Мусульманської 
релігійної громади“ХАСАНАТ” (“БЛАГО”) 

в Святошинському районі
Розпорядження № 636 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши за�
яву громадян від 27.12.2010 і протокол загальних зборів засновників Мусульманської релігійної громади
“ХАСАНАТ” (“БЛАГО”) в Святошинському районі м. Києва від 25.12.2010 № 1, в межах функцій місцево�
го органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут Мусульманської релігійної гро�
мади “ХАСАНАТ” (“БЛАГО”) в Святошинському районі м. Ки�
єва, 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

1. Відмовити в реєстрації Статуту релігійної громади “Пра�
вославна релігійна громада (церква) Святого Апостола Павла
м. Київ” у зв’язку з тим, що положення зазначеного Статуту та
культова практика не відповідають вимогам статей 5, 7, 8, 12,
Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

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 встановлення меморіальних дощок 
у м. Києві

Розпорядження № 700 від 11 травня 201 року

Відповідно до Положення про порядок найменування об’єктів міського підпорядкування, вшанування пам’�
яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у м. Києві, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 29.04.04 № 206/1416, та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

від 09.03.2011 № 317
Розпорядження № 767 від 19 травня 2011 року

У зв’язку зі зміною персонального складу Організаційного комітету з підготовки та проведення Інвести�
ційного форуму “Перший міжнародний бізнес�форум м. Києва” та зміною термінів проведення Інвести�
ційного форуму:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 09.03.2011 № 317 “Про проведення Інвестицій�
ного форуму “Перший міжнародний бізнес�форум м. Ки�
єва”, виклавши пункт 1 в наступній редакції:

“1. Провести Інвестиційний форум “Перший міжнарод�
ний бізнес�форум м. Києва” (далі — Форум) у період: вере�
сень — листопад 2011 року.” 

2. Затвердити зміни до складу Організаційного комі�
тету з підготовки та проведення Інвестиційного форуму
“Перший міжнародний бізнес�форум м. Києва”, затвер�
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09.03.2011 № 317, виклавши його в новій редакції,
що додається.

Голова О. Попов



Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 14.10.2009 № 1181
Розпорядження № 774 від 19 травня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою приведення нормативно�правових актів ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог законодавства, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

Про затвердження Тимчасового положення про паспортизацію 
проспектів, вулиць, площ, бульварів, провулків міста Києва

Розпорядження № 807 від 23 травня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про ре�
гулювання містобудівної діяльності”, ДБН Б. 1�1�93. Система містобудівної документації. Порядок створення і ведення місто�
будівних кадастрів населених пунктів, затверджених наказом Мінбудархітектури України від 27.10.1993 № 183, розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.03.2011 № 379 “Про заходи щодо
впорядкування розміщення тимчасових споруд у місті Києві” та від 25.03.2011 № 418 “Про створення робочої групи з питань
впровадження паспортів вулиць в 1,5 км зоні навколо НСК “Олімпійський”, з метою створення для міста Києва системи узагаль�
нення даних містобудівного процесу, прогнозування розвитку міського середовища з відпрацюванням заходів щодо ліквідації
наслідків економічної несталості, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Тимчасове положення про паспортизацію проспектів,
вулиць, площ, бульварів, провулків міста Києва, що додається.

2. Паспортизацію проспектів, вулиць, площ, бульварів, провулків міс�
та Києва здійснювати у послідовності та за етапами, визначеними роз�
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 18.03.2011 № 379 “Про заходи щодо
впорядкування розміщення тимчасових споруд у місті Києві”.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пуза�
нову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти 
на заступника голови Київської міської державної адміністрації Ку�
чука М. І.

Голова О. Попов

ДДООККУУММЕЕННТТ 1155

Хрещатик  11 серпня 2011

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

від 30.09.2010 № 787
Розпорядження № 816 від 26 травня 2011 року

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2010 № 787
“Про організаційно�правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Ки�
ївської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 “Про питання організації
управління районами в місті Києві” (зі змінами та доповненнями):

1.1. В підпункті 8.11 пункту 8 слова та цифри “01 травня 2011 року”
замінити словами та цифрами “01 жовтня 2011 року”.

2. Затвердити зміни до складу міської комісії з координації питань,
пов’язаних з припиненням районних у місті Києві рад та їх виконавчих
органів, а також забезпеченням функціонування районних в місті Києві
державних адміністрацій, затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 30.09.2010 № 787 “Про організаційно�правові заходи, пов’язані з ви�

конанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 “Про
питання організації управління районами в місті Києві” (в редакції роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 09.02.2011 № 175):

2.1. Вивести зі складу комісії Фетісову Валентину Олександрівну — за�
ступника начальника управління — начальника відділу юридичного управ�
ління апарату.

2.2. Увести до складу комісії Яковлєву Ольгу Володимирівну — началь�
ника відділу юридичного управління апарату, призначивши її секретарем
комісії.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова О. Попов

Про капітальний ремонт теплової мережі ТМ)1, 
5 від СТ)2 на ділянці ТК137 — ТК530б 

на вул. Волоській, 12 у Подільському районі
Розпорядження № 856 від 31 травня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, “Про
благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства палива та енергетики України від 07.07.2006 № 231 “Про затвердження
Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо�зимовий період”, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 21.09.2006 за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації від
04.07.2006 № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста”, та з метою забезпечен�
ня стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть при�
вести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промислово�
сті, житлово�комунального, соціально�культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, в ме�
жах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “Київенерго” (далі ПАТ “Київене�
рго”) здійснити за власні кошти згідно з розробленою та затвердженою в
установленому порядку проектно�кошторисною документацією роботи з ка�
пітального ремонту теплової мережі ТМ�1, 5 від СТ�2 на ділянці ТК137 —
ТК530б на вул. Волоській, 12 у Подільському районі відкритим способом,
поетапно, захватками довжиною 20—25м, залишивши для проїзду авто�
транспорту не менше 4 м, а також за умови виконання пункту 2 цього роз�
порядження згідно з графіком, що додається.

2. ПАТ “Київенерго”:
2.1. Роботи виконувати згідно з “Правилами благоустрою міста Києва”,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051,
забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.2. До початку виконання робіт одержати у встановленому порядку ор�
дер на тимчасове порушення благоустрою в Головному управлінні контро�
лю за благоустроєм.

2.3. Забезпечити безпеку дорожнього руху та пішоходів шляхом встанов�
лення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи, освітлення,
сигнальних ліхтарів в місцях виконання робіт, необхідної кількості пішохід�
них містків та забезпечити безпечний прохід пішоходів.

2.4. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему
організації дорожнього руху на період виконання робіт, передбачених
пунктом 1 цього розпорядження.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини на пов�
ну ширину асфальтобетоном, а тротуарів — ФЕМами, і забезпечити пере�
дачу виконаних робіт за актами комунальному підприємству “Шляхово�екс�

плуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та
споруд Подільського району м. Києва”.

3. ПАТ “Київенерго” після завершення капітального ремонту теплової ме�
режі забезпечити підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здій�
снювала теплова мережа, що підлягала капітальному ремонту, на теплопос�
тачання від відновленої теплової мережі.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з капітального ремонту
теплової мережі майно зараховується до комунальної власності територіаль�
ної громади м. Києва з наступною передачею у володіння та користування
ПАТ “Київенерго”.

5. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтованого
майна та зарахування до комунальної власності територіальної громади міс�
та Києва відновленої теплової мережі, зазначеної у пункті 1 цього розпоря�
дження.

6. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт поклас�
ти на головного інженера філіалу “Теплові мережі Київенерго” Кричигіна
Сергія Петровича.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників
голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

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

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

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 14.10.2009 № 1181 “Про проведення конкурсів з відбо�
ру страховиків (страхових компаній) для співпраці з комунальними
підприємствами, організаціями та установами територіальної грома�
ди м. Києва”.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пуза�
нову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

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

від 25.07.2008 № 1045
Розпорядження № 860 від 31 травня 2011 року

Відповідно до статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльно�
сті”, статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

Про організаційно)правові заходи 
щодо створення амбулаторно)поліклінічного

закладу “Київський міський дитячий 
діагностичний центр”

Розпорядження № 865 від 31 травня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконан�
ня рішення Київської міської ради від 16.12.2010 № 354/5166 “Про створення амбу�
латорно�поліклінічного закладу “Київський міський дитячий діагностичний центр” та
з метою покращення надання лікувально�діагностичної допомоги дитячому населен�
ню м. Києва, в межах функцій органів місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до персонального скла�
ду робочої групи з координації робіт із розроб�
ки нового Генерального плану розвитку міста
Києва та його приміської зони до 2025 року,
затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 25.07.2008 № 1045
“Про організаційні заходи з розробки нового
Генерального плану розвитку міста Києва та йо�

го приміської зони до 2025 року” (в редакції
розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 21.01.2011 № 67), виклавши йо�
го у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступника голови Київської
міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

1. Затвердити Статут амбулаторно�поліклі�
нічного закладу “Київський міський дитячий діа�
гностичний центр”, що додається.

2. Головному управлінню комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) закріпити за амбулаторно�поліклініч�
ним закладом “Київський міський дитячий діа�
гностичний центр” на праві оперативного управ�
ління майно, необхідне для здійснення ним ста�
тутної діяльності.

3. Заступнику голови Київської міської дер�
жавної адміністрації згідно з розподілом обо�
в’язків прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

4. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 16.09.2008 № 1264
Розпорядження № 1042 від 23 червня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою уник�
нення дублювання норм, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати таким, що втратило чинність, роз�
порядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 16.09.2008 № 1264 “Про заходи щодо
будівництва продовольчих магазинів в м. Києві”.

2. Заступнику голови Київської міської дер�
жавної адміністрації згідно з розподілом обо�

в’язків прийняти рішення про висвітлення зміс�
ту цього розпорядження в засобах масової ін�
формації.

3. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступника голови Київської
міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Ф ндація “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ”
( онта тний телефон: (067)702-41-15)

Повідомляє про ромадсь е об оворення прое т містоб дівної до ментації на місцевом
рівні щодо реставрації оловно о фасад з пристос ванням існ ючої б дівлі до с часних мов,
із знесенням дворових б дівель та б дівництвом ново о об’єм дворовом просторі б дин
по в лиці Рейтарсь ій, 37 Шевчен івсь ом районі м. Києва.

Громадсь і сл хання щодо врах вання ромадсь их інтересів призначені на 16 жовтня 2011 ро з
10.00 одини ран за адресою: 01034, м.Київ, в л. Ярославів Вал, 25 (а товий зал Київсь ої дитячої
ш оли мистецтв № 2).

Приймати часть ромадсь ом об оворенні і ромадсь их сл ханнях та надавати пропозиції до
прое т містоб дівної до ментації мають право особи, я і зазначені п н ті 7 статті 21 За он У раїни
“Про ре лювання містоб дівної діяльності”.

Порядо денний ромадсь их сл хань:
1. Обрання се ретаріат ромадсь их сл хань.
2. Вст пне слово олов ючо о.
3. Ви ладення основних положень прое т містоб дівної до ментації, я і підля ають об оворенню,

та проблемних питань, що засл ов ють на ва ромадсь ості.
4. Відповіді представни ів замовни а (інвестора) містоб дівної до ментації та енпрое т вальни а на

запитання представни ів ромадсь ості.
5. Озв чення ромадсь істю своїх пропозицій (за важень) до прое т містоб дівної до ментації.
6. Обрання членів по одж вальної омісії.
7. Підбиття підс м ів ромадсь их сл хань, інцеве слово олов ючо о.

Реєстрація часни ів ромадсь их сл хань проводиться з 10.00 до 11.00 одини.
Учасни ам ромадсь их сл хань необхідно мати при собі паспорт ромадянина У раїни.
Уповноваженим представни ам, рім паспорта ромадянина У раїни, додат ово необхідно мати

при собі відповідне дор чення, оформлене з ідно з чинним за онодавством У раїни.
Громадсь і сл хання запис ються відео та(або) а діо технічними засобами.
Замовни містоб дівної до ментації: ТОВ “Рейтарсь е”.
Генпрое т вальни : ТОВ “Архіте т рна майстерня Пашень о”.
Із положеннями прое т містоб дівної до ментації, том числі рафічними матеріалами, що

відображають зміст зазначеної до ментації з прое тними рішеннями, можливо детально ознайомитися
попередньо домовившись про час та місце по онта тном телефон : (067)702-41-15.

Учасни и ромадсь о о об оворення мають право обрати для себе один або де іль а варіантів
подання (надіслання) до Ф ндації “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ” своїх письмових пропозицій (за важень) до
прое т містоб дівної до ментації:

надіслати свій особистий Реєстраційний лист фа сом: 419-05-81 та(або) еле тронною поштою:
e-mail: eurokiev@ipnet.kiev.ua;
надіслати свій особистий Реєстраційний лист звичайною поштою: 04212, м. Київ, в л. Бо атирсь а,
2, офіс 54;
подати свій особистий Реєстраційний лист під час прийняття безпосередньої часті ромадсь их
сл ханнях щодо врах вання ромадсь их інтересів.

Реєстраційні листи часни ам ромадсь о о об оворення Ф ндація “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КИЇВ” надсилає
поштою.

Кінцевий термін для подання (надіслання) письмових пропозицій (за важень) до прое т містоб дівної
до ментації встановлений: до 16 жовтня 2011 ро .


