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хрещатик

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

З додатками до рішень Київради можна
ознайомитися  в секретаріаті Київради. 

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися  в апараті Київської 
міської державної адміністрації

Про затвердження проекту 
“Реконструкція каналізаційного колектора 

Д=1000 — 1200 мм по вул. Дегтяренка в м. Києві”
Розпорядження № 624 від 27 квітня 2011 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, постано�
ви Кабінету Міністрів України від 31.10.07 №1269 “Про порядок затвердження інвестиційних програм і про�
ектів будівництва та проведення їх державної експертизи”, в межах функцій місцевого органу виконавчої
влади:

1. Затвердити проект “Реконструкція каналізаційного колектора Д= 1000 — 1200 мм по вул. Дегтяренка в м. Києві”, ре"
комендований до затвердження Державним підприємством “Спеціалізована державна експертна організація — центральна
служба української державної будівельної експертизи” (ДП “УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА”) (позитивний висновок від 10.03.2011
року № 561"2010/ІЗІЗ) з такими основними техніко"економічними показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості бу"
дівництва, здійснюється замовником будівництва па підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної пере"
вірки.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністра"
ції Кучука М. І.

Голова О. Попов

По азни и Одиниці
вимір

Кіль ість

Хара тер б дівництва ре онстр ція

За альна довжина діляно оле тора, що ре онстр юється, в т. ч. пм 1585,5

ділян а К2 — К15 (про ладання від ритим способом) Д1000 мм тр би с лоплас-
ти ові

пм 898,5

ділян а К19 — К22 (сан вання оле тора) поліетиленові тр би ПЕ 80 SDR 21
Д570 мм ТЕУ У В.2-32926466-002-2005

пм 110

ділян а К1 — К2 (продавлювання двох нито сталево о ф тляра Д1200 мм із про-
ладанням всередині с лопласти ової тр би Д=800 мм) перетин в л. Л ової

пм 68

Проп с на спроможність оле тора:

ділян а К1 до К21 л/се 540

Ділян а К22 до К19 л/се 250

Спор дження тимчасових аналізаційних насосних станцій: шт. 1

Ре онстр ція амер з облицюванням вн трішньої поверхні амер поліетиленови-
ми листами ПЕ-80

шт. 23

Довжина обвідно о тимчасово о оле тора Д=800мм від К19до КІ5 м 383

За альна ошторисна вартість б дівництва в поточних цінах станом на 28.02.2011: тис. рн 51 937,2072

в том числі:

б дівельно-монтажні роботи тис. рн 39880,12

вартість стат вання тис. рн 31,055

інші витрати тис. рн 12026,0322

За альна тривалість б дівництва місяців 26

Про затвердження проекту будівництва дитячого 
навчального закладу № 766 на вул. Кудряшова, 7а 

у Солом’янському районі
Розпорядження № 634 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до п.10 частини першої ст.22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, по�
станови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1269 “Про порядок затвердження інвестиційних про�
грам і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи” (зі змінами і доповненнями), врахо�
вуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 09.10.2008 № 1392 “Про будівництво дитячого навчального закладу № 766 на вул. Кудряшова, 7а
у Солом’янському районі”, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити проект будівництва дитячого навчального закладу № 766 на вул. Кудряшова, 7а у Солом’янському райо"
ні м. Києва, рекомендований до затвердження Київською міською філією ДП “Укрдержбудекспертиза” державного підпри"
ємства “Спеціалізована державна експертна організація — центральна служба української державної будівельної експерти"
зи” (позитивний висновок комплексної державної експертизи від 17.01.2011 року № 11"00269"10) з такими основними
техніко"економічними показниками:

Поверховість пов. 3+цокольний 
Загальна площа кв. м 3663,08 
Корисна площа кв. м 2961,97 
Розрахункова площа кв. м 2208,36 
Будівельний об’єм куб. м 15618,02 
Площа забудови кв. м 1088,76 
Площа ділянки га 0,557 
Місткість закладу місць 160 
Питома теплова потужність опалення Вт/куб. м 58,80

Питоме річне теплоспоживання ГДж/кв. м 0,38 
Річна потреба: 
" у воді куб. м 4838,40
" в електричній енергії тис.кВт.тод. 317,2 

" у тепловій енергії ГДж 1842,30 
Кошторисна вартість у цінах 2010 року  
(з урахуванням ПДВ), тис. грн. 45392,441
у тому числі:
— БМР (без ПДВ) тис. грн. 32944,601

— пусконалагоджувальних робіт (з ПДВ) тис. грн.  453,671  

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості бу"
дівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної пере"
вірки Київською міською філією ДП “Укрдержбудекспертиза” державного підприємства “Спеціалізована державна експерт"
на організація — центральна служба української державної будівельної експертизи”.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах 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

Про затвердження проекту будівництва 
навчально%виховного комплексу —

середньої загальноосвітньої школи № 121
на вул. Каменярів, 32 у Солом’янському районі

Розпорядження № 635 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до п.10 частини першої ст.22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, по�
станови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1269 “Про порядок затвердження інвестиційних про�
грам і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи” (зі змінами і доповненнями), врахо�
вуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 09.10.2008 № 1391 “Про будівництво навчально�виховного комплексу — середньої загальноосвіт�
ньої школи № 121 на вул. Каменярів, 32 у Солом’янському районі”, в межах функцій місцевого органу ви�
конавчої влади:

1. Затвердити проект будівництва навчально"виховного комплексу — середньої загальноосвітньої школи № 121 на вул.
Каменярів, 32 у Солом’янському районі м. Києва, рекомендований до затвердження Київською міською філією ДП “Укр"
держбудекспертиза” державного підприємства “Спеціалізована державна експертна організація — центральна служба укра"
їнської державної будівельної експертизи” (позитивний висновок комплексної державної експертизи від 17.01.2011 року
№ 11"00268"10) з такими основними техніко"економічними показниками:

Навчально�виховний корпус
Поверховість пов. 2"4
Загальна площа кв. м 20113,00
Корисна площа кв. м 19471,00
Розрахункова площа кв. м 14016,00
Будівельний об’єм куб. м 93678,00
Площа забудови кв. м 4540,00
Кількість учнів учнів 520

Котельня
Поверховість поверхів 1
Площа забудови кв. м 53,00
Загальна площа кв. м 42,00
Будівельний об’єм куб. м 275,00

Майстерня 
Поверховість поверхів 1
Площа забудови кв. м 297,00
Будівельний об’єм куб. м 714,00

Площа ділянки га 1,24
Кількість створених робочих місць місць 151
Питома теплова потужність опалення кВт.год./куб. м 12,00
Питоме річне теплоспоживання кВт/куб. м 43,00

Річна потреба:
— у паливі тис. н. куб. м 481,78
— у воді куб.м 3794,50
— в електричній енергії кВт 620000,00
Кошторисна вартість у цінах 2010 року, 
(з урахуванням ПДВ), тис. грн. 218769,658
у тому числі:
— БМР (без ПДВ) тис.грн. 154028,373
— пусконалагоджувальних робіт (з ПДВ) тис.грн. 517,876

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості бу"
дівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної пере"
вірки Київською міською філією ДП “Укрдержбудекспертиза” державного підприємства “Спеціалізована державна експерт"
на організація — центральна служба української державної будівельної експертизи”.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах 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



Про реєстрацію Статуту 
Мусульманської релігійної громади 
“Джамійятуль%машарі аль%хайрійя” 

(“Ісламські благодійні заходи”) 
в Дніпровському районі м. Києва

Розпорядження № 675 від 6 травня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 26.10.2010
і протокол загальних зборів засновників Мусульманської релігійної громади “Джамійятуль�машарі аль�хайрійя” (“Ісламські бла�
годійні заходи”) в Дніпровському районі м. Києва від 30.10.2010 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Про реєстрацію Статуту 
Мусульманської релігійної громади “РАХМА”(“МИЛОСЕРДЯ”) 

в Шевченківському районі м. Києва
Розпорядження № 676 від 6 травня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 01.11.2010
і протокол загальних зборів засновників Мусульманської релігійної громади “РАХМА” (“МИЛОСЕРДЯ”) в Шевченківському райо�
ні м. Києва віл 01.11.2010 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут Мусульманської релігійної громади “РАХМА”
(“МИЛОСЕРДЯ”) в Шевченківському районі м. Києва, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації від"

повідно до розподілу обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення у
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

ДДООККУУММЕЕННТТ 77

Хрещатик  12 серпня 2011

Про виконання робіт з ремонту, 
санації та перекладання інженерних мереж у 1,5 км зоні 

навколо НСК “Олімпійський” 
(на вул. Червоноармійській та бульв. Лесі Українки) 

і внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 27.12.2010 № 1177
Розпорядження № 695 від 10 травня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в
Україні”, Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, керуючись рішенням Київської міської ради від 08.02.2007
№ 61/722 “Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010�2012 року з футболу”:

1. Публічному акціонерному товариству акціонерній компанії “Ки"
ївводоканал” виступити замовником:

1.1. виконання робіт з розробки проектно"кошторисної докумен"
тації на перекладання вуличних водопровідних мереж Д=150, 200,
300 мм на вул. Червоноармійській на ділянці від вул. Рогнідинської
до вул. Л. Толстого;

1.2. виконання робіт з перекладання вуличних водопровідних ме"
реж Д=150, 200, 300 мм на вул. Червоноармійській на ділянці від вул.
Рогнідинської до вул. Л. Толстого та забезпечити їх виконання до 14
жовтня 2011 року.

2. Головному управлінню комунального господарства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра"
ції) у встановленому порядку подати пропозиції про включення до
міського бюджету на 2011 рік видатків на виконання робіт, зазначе"
них у підп. 1.1, 1.2 цього розпорядження, до Головного фінансового
управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь"
кої державної адміністрації) та Головного управління економіки та ін"
вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

3. Комунальному підприємству “Київміськсвітло” виступити замов"
ником виконання робіт з перекладання електричних мереж на бульв.
Лесі Українки та вул. Червоноармійській і забезпечити їх виконання
до 14 жовтня 2011 року.

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого орга"
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
встановленому порядку подати пропозиції про включення до місько"
го бюджету на 2011 рік видатків на виконання робіт, зазначених у пунк"
ті З цього розпорядження, до Головного фінансового управління ви"
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та Головного управління економіки та інвестицій вико"
навчого органу Київської міської ради((Київської міської державної ад"
міністрації).

5. Акціонерній енергопостачальній компанії “Київенерго” виступи"
ти замовником:

5.1. виконання робіт з розробки проектно"кошторисної докумен"
тації на перекладання електричних мереж на вул. Горького;

5.2. виконання робіт з розробки проектно"кошторисної докумен"
тації на перекладання теплових мереж на бульв. Лесі Українки;

5.3. виконання робіт з перекладання електричних та теплових ме"
реж та забезпечити їх виконання до 14 жовтня 2011 року.

6. Публічному акціонерному товариству “Київгаз” виступити замов"
ником:

6.1. виконання робіт з розробки проектно"кошторисної докумен"
тації на перекладання газових мереж на вул. Червоноармійській;

6.2. виконання робіт з перекладання газових мереж на вул. Чер"
воноармійській та забезпечити їх виконання до 14 жовтня 2011 року.

7. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енер"
гозбереження у встановленому порядку подати пропозиції про вклю"
чення до міського бюджету на 2011 рік видатків на виконання робіт,
зазначених у підп. 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 цього розпорядження, до Го"
ловного фінансового управління виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) та Головного управ"
ління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

8. Головному фінансовому управлінню, Головному управлінню еко"
номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Ки"
ївської міської державної адміністрації) врахувати пропозиції, надані
головними розпорядниками бюджетних коштів, виконавцями заходів,
передбачених цим розпорядженням, при коригуванні міського бю"
джету та Програми соціально"економічного розвитку міста Києва на
2011 рік.

9. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), відповідальним за
виконання цього розпорядження, щомісячно до 10 числа інформува"
ти про стан виконання Головне управління з питань підготовки та про"
ведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

10. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської місь"
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2010
№ 1177 “Про облаштування та благоустрій міського простору 1,5 км
зони навколо НСК “Олімпійський” до чемпіонату Європи 2012 року з
футболу” наступні зміни та доповнення:

10.1. підпункт 5.2. розпорядження виключити;
10.2. пункт 7 розпорядження викласти у такій редакції:
“7. Комунальному підприємству “Київміськсвітло” виступити за"

мовником:
7.1. виконання робіт з капітального ремонту зовнішнього освітлен"

ня вулиць в межах 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський” з закін"
ченням цих робіт 1 травня 2012 року;

7.2. виконання робіт з розробки проектно"кошторисної докумен"
тації на облаштування архітектурно"декоративного освітлення буді"
вель 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, згідно з затвердженим
у встановленому порядку переліком будівель;

7.3. виконання робіт Із облаштування архітектурно"декоративного
освітлення будівель 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”;

10.3. пункт 9 розпорядження викласти у такій редакції:
“9. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого ор"

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністра"
ції):

9.1. виступити замовником виконання робіт з розробки схеми ор"
ганізації дорожнього руху в центральній частині міста під час прове"
дення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
схеми маршрутного орієнтування між основними об’єктами чемпіо"
нату з виконанням цих робіт до 1 серпня 2011 року;

9.2. у встановленому порядку подати до Головного управління еко"
номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Ки"
ївської міської державної адміністрації) пропозиції щодо коригування
Програми соціально"економічного розвитку міста Києва на 2011 рік.”

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

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

1. Зареєструвати Статут Мусульманської релігійної громади “Джамійятуль"машарі аль"хайрійя” (“Ісламські благодійні заходи”) в Дніпровському
районі м. Києва, що додається.

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

Голова О. Попов

ОГОЛОШЕННЯ
Інформація про передач нер хомо о майна ІМБІГ НАНУ в оренд ,
що розміщено за адресою: м. Київ, 03680, в л. Заболотно о, 150

Термін дії до овор оренди до 31.12.2014 ро

Умовами он рс на передач в оренд майна НАН У раїни є:
- Зобов’язання орендаря ласти До овір оренди за типовим зраз ом, затвердженим постановою

Бюро Президії НАН У раїни;
- дотримання вимо е спл атації об’є та;
- страх вання орендовано о приміщення на весь термін дії до овор оренди на ористь

орендодавця;
- відш од вання подат на землю;
- омпенсація переможцем он рс витрат орендодавця на п блі ацію о олошення про он рс;
- орендар повинен сплатити авансовий платіж за 1 м-ць оренди.
- разі надходження додат ових заяв б де о олошений он рс на право оренди цьо о об’є та.

Кінцевий термін прийняття пропозицій часни ів он рс 27 серпня 2011 ро .

З сіх питань звертатись за телефоном 526-96-22; фа с 526-07-59

ОГОЛОШЕННЯ
про он рс на заміщення ва антних посад в Інспе ції державно о

архіте т рно-б дівельно о онтролю місті Києві

Інспе ція державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю місті Києві о олош є
он рс на заміщення ва антних посад:

Вимо и до андидатів: ромадянство У раїни; повна вища освіта відповідно о професійно о
спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або спеціаліст; стаж роботи на державній сл жбі
не менше 3 ро ів або за фахом не менше 5 ро ів; дос онале володіння державною мовою; вміння
працювати на омп’ютері.

До менти на он рс приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення за адресою:
01133, м. Київ, б льв. Лесі У раїн и, 26, ім. 713-714;
т. 286-12-30.

Пропон ється в оренд

приміщення Інстит т світової е ономі и площею 25,1 м2

за адресою: в л. Леонтовича, 5.

Тел. 235-56-99

Приватне а ціонерне товариство “Виробничо-тор ова швейна фірма “ДАНА”
( од ЄДРПОУ-00309358)

повідомляє, що рішенням за альних зборів а ціонерів від 08.08.2011 р., прото ол№ 18 прийнято
рішення про припинення діяльності товариства шляхом йо о лі відації та творено лі відаційн
омісію.
Претензії редиторів приймаються в письмовій формі разом з до ментами, я і підтвердж ють

вимо и, протя ом двох місяців і 10 днів з дня оп блі вання о олошення за адресою: 04080,
м. Київ, в л. Фр нзе, 82 тел. 461-95-28.

ОГОЛОШЕННЯ

Повідомляємо, що за адресою: м. Київ, пр-т Червонозоряний, 10,

на території, я а належить підприємств ПП “ДОК”, знаходиться

неза онно розташована б дівля.

Наполя аємо звільнити неза онно займан територію, або

звільнення відб деться прим совом поряд .

Фізи о-техноло ічний інстит т
металів та сплавів НАН У раїни

здає в оренд на он рсній основі приміщення офісні
та виробничі, не омпа тно розташовані,

за адресою: А адеммістеч о, б-р Вернадсь о о, 34/1,
тел. 424-00-69

Втрачене свідоцтво на право власності на нежилі приміщення з №1 по № 33
( р пи приміщень №12) серія CAB № 553805 (адреса: Київ, пр-т Ми оли Бажана,
№ 10-а (літера А) на ім’я Набо а В.В., Калістратова О.В., К цен а О.Л., Захарова
В.О. вважати недійсним.

Назва майна
За альна
площа

Можлива мета
ви ористання

Стартова ціна,
рн/ в. м

1 3 5 7

Частини приміщень інсе тарію (реєстровий номер
05417101 ОУТЛИЯ006) на 2-м поверсі, частина приміщень
№18, 21, 22, 24, 25, імнати 20, 32 та частина оридор

71,3 Під офіс 68,52

Приміщення с лад , араж (реєстровий номер 05417101
ОУТЛИЯ014)

357,9 Виробництво 61,78

Приміщення с лад , араж (реєстровий номер 05417101
ОУТЛИЯ014)

49,5 Виробництво 30,88

№
п/п

Назва підрозділ Ва антні посади
К-сть

штатних
одиниць

1. Керівництво - перший заст пни начальни а Інспе ції
- заст пни начальни а Інспе ції - начальни
відділ

1

1

2. Управління онтролю об’є тів
б дівництва

- заст пни начальни а Управління -
начальни Інспе ційно о відділ

- заст пни начальни а Інспе ційно о відділ
- оловний державний інспе тор

1
2
3

3. Відділ державно о онтролю сфері
житлово- ом нально о осподарства

- заст пни начальни а Відділ
- оловний державний інспе тор

1
5

4 Відділ адрово о забезпечення та
до ментообі

- начальни Відділ
- оловний спеціаліст

1
2

5. Юридичний відділ - начальни відділ
- заст пни начальни а Відділ
- оловний спеціаліст

1
1
3

6. Се тор б х алтерсь о о облі та
фінансової звітності

- оловний б х алтер
- оловний спеціаліст

1
1

7. Се тор дозвільних до ментів - завід вач Се тор 1

8. Се тор ліценз вання - завід вач Се тор
- оловний спеціаліст

1
1

Відповіді на росворд
По оризонталі: 1. поліс 6. бісер 9. т рбота 10. лаври 11. шаман

12. лан ст 13. рань 16. ата а 19. баран 22. с ар а 23. апарат 24. інея
25. пані а 26. датчи 27. жат а 30. жа ет 33. архат 36. ре вієм 37. нор а
38. ан ер 39. смара д 40. ханжа 41. бр с.

По верти алі: 1. поло 2. лавра 3. стиль 4. бринза 5. ом на 6. башта
7. самба 8. рента 14. ре лама 15. нар іле 17. тра тир 18. ласи а
19. ба аж 20. ренет 21. наяда 28. ан лав 29. лімат 30. жених 31. Коран
32. траса 33. Амад 34. ха ер 35. торос


