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Про заходи щодо підготовки 
та координації роботи міського господарства 

в осінньо�зимовий період 2011/2012 року
Розпорядження № 847 від 30 травня 2011 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи спільний
наказ Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово"комунального госпо"
дарства України від 10.12.2008 № 620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств
до опалювального періоду”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001
(далі Правила), з метою своєчасної та якісної підготовки міського господарства до роботи в осінньо"зи"
мовий період 2011/2012 року, надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово"комунального,
соціально"культурного, побутового призначення та населення міста Києва електричною та тепловою енер"
гією, природним газом, послугами водопостачання та водовідведення, в межах здійснення функцій орга"
ну місцевого самоврядування:

1. Затвердити заходи щодо підготовки міського господар�
ства до роботи в осінньо�зимовий період 2011/2012 року згід�
но з додатками 1—12.

2. Створити оперативний міський штаб з підготовки та ко�
ординації роботи міського господарства в осінньо�зимовий пе�
ріод 2011/2012 року та затвердити його склад згідно з додат�
ком 13.

Оперативному міському штабу з підготовки та координації
роботи міського господарства в осінньо�зимовий період
2011/2012 року забезпечити постійний контроль за підготов�
кою підприємств, установ і організацій міського господарства
до роботи в осінньо�зимовий період 2011/2012 року.

3. Головним управлінням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), районним
в місті Києві державним адміністраціям, Публічному акціонер�
ному товариству “КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”),
закритому акціонерному товариству “ЕКОСТАНДАРТ” (далі —
ЗАТ “ЕКОСТАНДАРТ”), підприємствам, установам та організа�
ціям міста Києва всіх форм власності забезпечити в термін до
01.10.2011 підготовку об’єктів житлово�комунального, соці�
ально�культурного та побутового призначення, теплових гос�
подарств, систем теплоспоживання споживачів та електро� і
газопостачання для безперебійної роботи в осінньо�зимовий
період 2011/2012 року відповідно до Правил та норм чинного
законодавства.

4. Головному управлінню контролю за благоустроєм вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) забезпечити оперативну видачу ордерів
на порушення благоустрою при виконанні планових робіт із
прокладання, ремонту, реконструкції теплових, електричних та
інших інженерних мереж. Встановити, що планові роботи по�
винні виконуватися за графіками, узгодженими районними в
місті Києві державними адміністраціями, Головним управлін�
ням енергетики, енергоефективності та енергозбереження та
Головним управлінням комунального господарства виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

Планові ордери на порушення благоустрою при виконанні
капітального ремонту дільниць теплових мереж, що знаходять�
ся у аварійному стані, видавати по спрощеній процедурі, а са�
ме на підставі заявки встановленої форми, схеми дільниці теп�
лової мережі, затвердженої балансоутримувачем, та графіка ви�
конання робіт; з метою підготовки теплових мереж міста до
чемпіонату Європи 2012 року та попередження аварійних по�
шкоджень у опалювальний період 2011/2012 року — терміно�
во.

Ордери при виконанні аварійних робіт для усунення пошко�
джень теплових мереж в міжопалювальний період 2011 року
під час проведення гідравлічних випробувань видавати на строк
14 діб, для усунення пошкоджень на трубопроводах більше
ніж Ду 400 — на 21 добу.

5. Взяти до відома, що згідно з Правилами підготовки та
проведення опалювального сезону в місті Києві, затверджени�
ми розпорядженням Представника Президента України в м. Ки�
єві від 07.10.1992 № 1187, в міжопалювальний період пере�
рви у постачанні гарячої води в житлові будинки всіх форм
власності, на об’єкти соціально�культурного та побутового при�
значення у зв’язку з ремонтом та реконструкцією теплових ме�
реж не повинні перевищувати 15 діб, для особливо складних
робіт — 30 діб.

6. Комунальній корпорації “Київавтодор” за замовленням
відповідних організацій забезпечити відновлення шляхового
покриття після ліквідації аварійних пошкоджень та виконання
планових ремонтів інженерних мереж в установлені дозвіль�
ними документами терміни.

7. Комунальному підприємству електромереж зовнішнього
освітлення м. Києва “Київміськсвітло” (далі — КП “Київміськ�

світло”) на замовлення відповідних організацій забезпечити
підключення сигнального освітлення в місцях виконання робіт
по ремонту аварійних інженерних мереж.

8. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
8.1. Створити районні оперативні штаби для здійснення по�

стійного контролю за підготовкою підприємств, установ і ор�
ганізацій до роботи в осінньо�зимовий період 2011/2012 ро�
ку та координації робіт з електро�, тепло�, водо�, газопоста�
чальними організаціями під час проходження опалювального
сезону.

8.2. Затвердити до 01.06.2011 заходи щодо підготовки жит�
лових будинків всіх форм власності, об’єктів соціально�куль�
турного, побутового призначення та теплового господарства
до роботи в осінньо�зимовий період та забезпечити їх вико�
нання в термін до 01.10.2011.

8.3. У червні — вересні 2011 року заслухати на засіданнях
штабів звіти керівників підприємств, установ та організацій про
виконання заходів щодо підготовки міського господарства до
роботи в осінньо�зимовий період 2011/2012 року.

8.4. Забезпечити до 01.10.2011 погашення кредиторської
заборгованості бюджетних установ за спожиті енергоносії та
житлово�комунальні послуги, а також вжити вичерпних захо�
дів із недопущення її зростання у подальшому. Активізувати
роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності
своєчасної та повної оплати спожитих житлово�комунальних по�
слуг.

Попередити керівників підприємств, установ та організацій
про їх персональну відповідальність за проведення у повному
обсязі розрахунків за спожиті енергоносії і житлово�комуналь�
ні послуги та довести до відома, що при наявності заборгова�
ності за спожиті теплову, електричну енергію, природний газ,
а також за водопостачання і водовідведення їх об’єкти не бу�
дуть підключатись до діючих систем тепло�, водо�, електро� і
газопостачання.

8.5. Покласти персональну відповідальність на керівників
житлово�експлуатаційних підприємств і організацій, що здійс�
нюють обслуговування житлових будинків всіх форм власно�
сті, нежитлових будівель та споруд за виконання необхідних
заходів з підготовки теплових господарств та систем теплоспо�
живання до роботи в осінньо�зимовий період.

8.6. Взяти на особливий контроль проведення до 15.09.2011
промивки систем опалення хімічним розчином та заповнення
внутрішньобудинкових систем опалення за графіком відповід�
но до додатка 11 та про виконання поінформувати Головне
управління житлового господарства та Головне управління
енергетики, енергоефективності та енергозбереження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) до 25.09.2011.

8.7. Забезпечити ремонт покрівель та фасадів, інженерних
мереж і електрощитових будинків, теплових пунктів, гермети�
зацію інженерних вводів у будинки та стиків панелей, відпо�
відність схем електроосвітлення проектним рішенням, прове�
дення промивки систем опалення, засклення вікон та утеплен�
ня під’їздів, дотримання Правил безпеки систем газопоста�
чання України, затверджених наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною праці від 01.10.1997 № 254,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.05.1998 за
№ 318/2758.

8.8. Забезпечити оформлення в установленому порядку
паспортів готовності будинків та актів готовності теплового гос�
подарства споживачів до роботи в опалювальний період у тер�
мін до 25.09.2011.

8.9. Спільно з районними управліннями ГУ МВС України в
м. Києві та керівниками підприємств і організацій, які є влас�
никами інженерних споруд і мереж, вжити заходів щодо поси�
лення охорони обладнання насосних станцій, павільйонів, теп�
лових камер, люків і горловин теплових та водопровідно�кана�

лізаційних мереж, трансформаторних підстанцій та кабельних
мереж.

8.10. Не допускати в охоронних зонах теплових, водопро�
відних, каналізаційних, кабельних, газових та інших інженер�
них мереж розташування гаражів, тимчасових споруд, зеле�
них насаджень, стоянок автотранспорту тощо. Вжити заходи
щодо виносу (зносу) наявних об’єктів з охоронних зон інже�
нерних мереж згідно з чинним законодавством.

8.11. Разом з КП “Київміськсвітло” забезпечити виконання
затверджених програм та утримання зовнішнього освітлення
вулиць, дворових територій районів міста в належному стані.

8.12. Разом з Київським комунальним об’єднанням зеле�
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Ки�
ївзеленбуд” та  Державним управлінням охорони навколишньо�
го природного середовища в м. Києві надавати енергопоста�
чальним організаціям погоджувальні документи на знесення зе�
лених насаджень при виконанні робіт з перекладання мереж
першочергово. Зелені насадження в охоронних зонах мереж
зносяться без відшкодування їх відновлювальної вартості.

8.13. Забезпечити контроль за виконанням керівниками
підприємств, установ, організацій, які мають на своєму балан�
сі пошкоджені кабельні лінії 0,4 — 10 кВ, ремонтних робіт та
введенням зазначених мереж в експлуатацію до 15.09.2011.

8.14. Забезпечити за даними енергопостачальної організа�
ції своєчасне інформування мешканців житлових будинків та
власників нежитлових будівель про відключення від тепло�
постачання при виконанні гідравлічних випробувань, планових
та аварійних робіт.

8.15. Зобов’язати всіх балансоутримувачів житлових та не�
житлових будівель, у підвальних та інших приміщеннях, в яких
проходять трубопроводи теплових мереж:

— не допускати розміщення матеріальних цінностей в цих
приміщеннях;

— виконати обов’язкові заходи щодо ущільнення інженер�
них вводів та організації дренажних систем для недопущення
випадків залиття матеріальних цінностей.

8.16. Забезпечити своєчасну перевірку та прочистку димо�
вих та вентиляційних каналів житлових будинків. У разі вияв�
лення несправностей терміново інформувати експлуатаційні
філії Публічного акціонерного товариства “Київгаз” (далі — ПАТ
“Київгаз”).

8.17. Забезпечити підготовку та ремонт спеціалізованої сні�
гоприбиральної техніки, що перебуває в підприємствах кому�
нальної форми власності, для її огляду з 01.10.11 до 15.10.11р.

8.18. Забезпечити підготовку необхідного інвентарю та по�
силкового матеріалу для роботи в осінньо�зимових умовах.

9. Районним в місті Києві державним адміністраціям та ке�
рівникам головних управлінь виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), в підпоряд�
куванні яких є установи та заклади освіти:

9.1. Забезпечити якісне обслуговування та підготовку до
експлуатації в осінньо�зимовий період 2011/2012 року мо�
дульних індивідуальних теплових пунктів та приладів обліку теп�
лової енергії спеціалізованими обслуговуючими організаці�
ями.

9.2. Виконати метрологічну повірку приладів обліку тепло�
вої енергії, у разі необхідності здійснити їх ремонт або заміну.

9.3. Вжити заходів із встановлення приладів обліку в закла�
дах бюджетної сфери.

10. Начальникам головних управлінь виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), керівникам підприємств, установ та організацій, які мають
резервні джерела живлення, забезпечити їх працездатність до
початку осінньо�зимового періоду 2011/2012 року.

11. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
11.1. У термін до 01.06.2011 надати Головному управлін�

ню енергетики, енергоефективності та енергозбереження,
районним в місті Києві державним адміністраціям перелік влас�
ників пошкоджених абонентських кабельних ліній.

11.2. Оперативно інформувати центральну диспетчерську
міста, Головне управління енергетики, енергоефективності та
енергозбереження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районні в місті Ки�
єві державні адміністрації щодо пошкодження кабельних ліній
та про виконання робіт з їх відновлення.

12. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”, ЗАТ “ЕКОСТАНДАРТ”:
12.1. Забезпечити виконання заходів з підготовки устатку�

вання ТЕЦ, котелень, теплових та електричних мереж до ро�
боти в осінньо�зимовий період 2011/2012 року згідно з додат�
ками 1, 2.

12.2. Забезпечити оформлення в установленому порядку
актів стану готовності теплового господарства до роботи в
опалювальний сезон 2011/2012 за участю керівників район�

них в місті Києві державних адміністрацій відповідно до тери�
торіального розташування за формою згідно з додатком 10.

12.3. Створити необхідні запаси резервних видів палива
(мазуту, вугілля) для сталого проходження опалювального се�
зону 2011/2012 року.

12.4. Забезпечити надання Головному управлінню енерге�
тики, енергоефективності та енергозбереження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) інформації про виконання робіт з підготовки об’�
єктів електро� та теплопостачання до роботи в зимових умо�
вах 2011/2012 року станом на 1 та 15 щомісячно.

13. Київському комунальному виробничому підприємству
“Міськпаливо” за рахунок власних обігових коштів та вивіль�
нених у зв’язку з наданням пільги по сплаті земельного по�
датку, забезпечити достатній обсяг запасів твердих видів па�
лива (вугілля, дрова, брикети тощо) з метою задоволення по�
треб мешканців міста, підприємств, організацій установ —
споживачів відповідних видів палива.

14. ПАТ “Київгаз” забезпечити проведення роз’яснюваль�
ної роботи з населенням через засоби масової інформації про
необхідність безумовного додержання вимог Правил безпе�
ки систем газопостачання України.

15. Публічному акціонерному товариству “Акціонерна ком�
панія “Київводоканал” (далі — ПАТ “АК “Київводоканал”) вико�
нати заходи з підготовки водопровідно�каналізаційного гос�
подарства міста до роботи в осінньо�зимовий період
2011/2012 року згідно з додатком 3.

16. Головному управлінню охорони здоров’я, Головному
управлінню освіти і науки, Головному управлінню культури,
Головному управлінню праці та соціального захисту населен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), районним в місті Києві держав�
ним адміністраціям:

16.1. Забезпечити виконання заходів з підготовки установ
до роботи в осінньо�зимовий період 2011/2012 року згідно з
додатками 4, 5, 6, 7;

16.2. Вжити необхідні заходи з мобілізації всіх наявних кош�
тів для забезпечення фінансування робіт з підготовки до ро�
боти в осінньо�зимовий період 2011/2012 року згідно з до�
датками 4, 5, 6, 7.

17. Головному  управлінню житлового господарства та Го�
ловному управлінню комунального господарства виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити виконання заходів з підготовки об’�
єктів житлового фонду та комунального господарства до ро�
боти в осінньо�зимовий період 2011/2012 року згідно з до�
датками 8, 9.

18. Головному управлінню земельних ресурсів виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) спільно з районними в місті Києві держав�
ними адміністраціями в термін до 15.07.2011 вирішити пи�
тання розроблення та закріплення у встановленому поряд�
ку меж земельних ділянок будинків та прибудинкових тери�
торій із визначенням площі забудови жилого будинку, про�
їздів та тротуарів, озеленених територій, дитячих, спортив�
них, господарських майданчиків, стоянок автомашин.

19. Взяти до відома, що підключення систем теплопостачан�
ня пологових будинків, дитячих лікувальних закладів та стаціо�
нарних відділень лікарень здійснюється з 15.09.2011 на підста�
ві відповідних заявок керівників зазначених закладів.

Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) вжити необхідних заходів щодо підготовки систем
теплоспоживання до роботи в опалювальний період 2011/2012
року до цього терміну.

20. Підприємствам, установам та організаціям забезпечи�
ти підготовку енергооб’єктів, інженерних мереж, систем теп�
лоспоживання споживачів та до 25.09.2011 отримати акти го�
товності до опалювального сезону 2011/2012 року від тепло�
постачальних організацій в установленому Правилами поряд�
ку.

21. Акціонерному товариству холдинговій компанії “Київ�
міськбуд”, відкритому акціонерному товариству “Акціонерна
компанія “Київреконструкція”, іншим будівельним та ремонт�
ним організаціям в терміни, погоджені з підприємствами теп�
лових мереж та районними в місті Києві державними адмі�
ністраціями, до початку опалювального сезону 2011/2012 ро�
ку виконати роботи із підключення об’єктів, які вводяться в
експлуатацію у IV кварталі 2011 року — 1 кварталі 2012 ро�
ку, до діючих теплових мереж та передати їх у комунальну
власність територіальної громади м. Києва. Взяти до відома,
що з початком опалювального періоду відключення мереж
теплопостачання житлових будинків для виконання зазначе�
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них робіт на зовнішніх теплових мережах не здійснювати�
меться.

22. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”, ЗАТ “ЕКОСТАНДАРТ” забезпечити
підключення житлових будинків м. Києва до теплопостачання
в опалювальний сезон 2011/2012рр. в термін до 7 діб згідно
з додатком 12.

23. Районним в місті Києві державним адміністраціям,
Головному управлінню енергетики, енергоефективності та
енергозбереження, Головному управлінню житлового гос�
подарства, Головному управлінню комунального господар�
ства, Головному управлінню охорони здоров’я, Головному
управлінню культури, Головному управлінню освіти і науки,
Головному управлінню праці та соціального захисту насе�
лення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), ПДТ “КИЇВЕНЕРГО”, ЗАТ
“ЕКОСТАНДАРТ”, ПАТ “АК “Київводоканал”, ПАТ “Київгаз”
інформувати про виконання:

23.1. Цього розпорядження виконавчий орган Київської місь�
кої ради (Київську міську державну адміністрацію) 01.10.2011;

23.2. Пунктів 9, 12, 16, цього розпорядження щомісячно до
5 числа Головне управління енергетики, енергоефективності
та енергозбереження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації).

23.3. Пункту 8 цього розпорядження щомісячно до 5 чис�
ла Головне управління житлового господарства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації).

23.4. Пункту 15 цього розпорядження щомісячно до 5 чис�
ла Головне управління комунального господарства виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

24. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити проведення через засоби масової інформації роз’�
яснювальної роботи про наявність паливно�енергетичних ре�
сурсів, стан розрахунків за спожиті енергоносії та підготовку
міського господарства до осінньо�зимового періоду 2011/2012
року. Особливу увагу приділити необхідності економного спо�
живання енергоресурсів та води (особливо в години макси�
мального навантаження енергосистеми та системи водозабез�
печення), а також утеплення квартир, вікон сходових клітин,
вхідних дверей та виходів на горища.

25. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмініс�
трації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

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

в Подільському районі м. Києва
Розпорядження № 697 від 10 травня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши за"
яву громадян від 20.01.2011 і протокол загальних зборів засновників Мусульманської релігійної громади
“ХАЙРАТ” (“БЛАГО”) в Подільському районі м. Києва від 20.01.2011 № 1, в межах функцій місцевого ор"
гану виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут Мусульманської релігійної гро�
мади “ХАЙРАТ” (“БЛАГО”) в Подільському 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

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Євангельських Християн “ЦЕРКВА В КИЄВІ” 

у Шевченківському районі м. Києва
Розпорядження № 706 від 11 травня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши за"
яву громадян від 27.02.2011 і протокол загальних зборів засновників релігійної громади Євангельських
Християн “ЦЕРКВА В КИЄВІ” у Шевченківському районі м. Києва від 27.02.2011 № 1, в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади Євангель�
ських Християн “ЦЕРКВА В КИЄВІ” у Шевченківському 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 іншого розпорядження.

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Української Православної Церкви на честь Богоявлення 

у Голосіївському районі м. Києва
Розпорядження № 757 від 18 травня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши за"
яву громадян від 21.04.2011 і протокол загальних зборів засновників релігійної громади Української Пра"
вославної Церкви на честь Богоявлення у Голосіївському районі м. Києва від 19.12.2010 № 1, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади Української
Православної Церкви на честь Богоявлення у Голосіївсько�
му 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

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Української Православної Церкви на честь блаженної
Ксенії Петербурзької у Дарницькому районі м. Києва

Розпорядження № 758 від 18 травня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши за"
яву громадян від 19.02.2011 і протокол загальних зборів засновників релігійної громади Української Пра"
вославної Церкви на честь блаженної Ксенії Петербурзької у Дарницькому районі м. Києва від 19.02.2011
№ 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади Української
Православної Церкви на честь блаженної Ксенії Петербур�
зької у 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

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

від 15.10.2009 № 1191
Розпорядження № 901 від 2 червня 2011 року

У зв’язку зі змінами персонального складу Київської міської міжвідомчої координаційно"методичної ра"
ди з правової освіти населення при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській держав"
ній адміністрації):

1. Затвердити зміни до складу Київської міської міжвідом�
чої координаційно�методичної ради з правової освіти насе�
лення, затвердженого розпорядженням виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 15.10.2009 № 1191 “Про деякі питання Київ�
ської міжвідомчої координаційно�методичної ради з право�
вої освіти населення” (в редакції розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 21.10.2010 № 867), виклавши його в
новій редакції, що додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
на честь Архангела Михаїла окремого полку Президента
України у Шевченківському районі м. Києва Української

Православної І церкви
Розпорядження № 760 від 18 травня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши за"
яву громадян від 21.04.2011 і протокол загальних зборів засновників релігійної громади па честь Архан"
гела Михаїла окремого полку Президента України у Шевченківському районі м. Києва Української Право"
славної Церкви від 04.03.2010 № І, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади па честь Ар�
хангела Михаїла окремого полку Президента України у Шев�
ченківському районі м. Києва Української Православної Церк�
ви, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмініс�

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

Голова О. Попов

Про підготовку зон відпочинку біля води міста Києва 
до літнього оздоровчого сезону 2011 року 

та заходи щодо попередження нещасних випадків 
на водних об’єктах

Розпорядження № 839 від 26 травня 2011 року

Відповідно до підпункту 7 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, розпорядження Президента України від 14.07.2001
№ 190/2001"рп “Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах”, рішення
Київської міської ради від 22.01.2009 № 38/1093 “Про використання земель водного фонду та прибереж"
них захисних смуг у м. Києві” та з метою забезпечення відпочинку киян на міських пляжах і в зонах відпо"
чинку на водних об’єктах, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік зон відпочинку біля води, на яких
за умов виконання комплексу заходів із благоустрою та об�
лаштування дозволено відпочинок з купанням в літньому
оздоровчому сезоні 2011 року; перелік міських централізо�
ваних пляжів, на яких дозволено відпочинок з купанням в
літньому оздоровчому сезоні 2011 року; перелік водних об’�
єктів, які не рекомендовані для купання населення в літньо�
му оздоровчому сезоні 2011 року, що додаються.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям
спільно з Комунальним підприємством виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) по охороні, утриманню та експлуатації земель вод�
ного фонду м. Києва “Плесо” (далі — КП “Плесо”):

2.1. Організувати роботу із своєчасної підготовки місь�
ких централізованих пляжів та зон відпочинку біля води до
літнього оздоровчого сезону 2011 року.

2.2. Забезпечити інформування населення м. Києва та
гостей столиці про міські централізовані пляжі та зони від�
починку біля води, а також про правила поведінки під час
відпочинку біля води.

2.3. Забезпечити обладнання спортивно�оздоровчих та
ігрових майданчиків, дитячих малогабаритних споруд в зо�
нах відпочинку біля води.

2.4. Забезпечити встановлення попереджувальних зна�
ків та щитів біля водних об’єктів, які не рекомендовані для
купання населення, згідно із переліком до цього розпоря�
дження.

2.5. Забезпечити виконання комплексу дератизаційних
робіт та дезінфекційних заходів на суходолі міських центра�
лізованих пляжів та зон відпочинку біля води.

2.6. Сприяти в організації належного торговельного об�
слуговування у місцях масового відпочинку людей біля во�
ди, а саме на міських централізованих пляжах та зонах від�
починку біля води згідно із переліком до цього розпоря�
дження.

2.7. Опрацювати питання забезпечення зон відпочинку бі�
ля води централізованим водопостачанням і каналізацією.

2.8. Опрацювати питання щодо створення на підпоряд�
кованій КП “Плесо” території, прилеглій до пляжу “Молодіж�
ний”, з лівої сторони від Венеціанського мосту, сезонної ту�
ристичної смуги перешкод за міжнародними стандартами
та сучасної розвинутої туристичної культурно�мистецької ін�
фраструктури.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
3.1. Опрацювати питання забезпечення правопорядку на

міських централізованих пляжах та зонах відпочинку біля
води, відповідно до переліку, затвердженого цим розпоря�
дженням, та звернутись до Головного управління Міністер�
ства внутрішніх справ України в м. Києві стосовно посилен�
ня заходів забезпечення охорони громадського порядку.

32 Спільно з управлінням Державної автомобільної ін�
спекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ
України в м. Києві вжити заходів щодо недопущення несан�
кціонованого руху автотранспорту в межах прибережних за�
хисних смуг.

4. КП “Плесо”:
4.1. Забезпечити роботу рятувально�водолазної служби

із попередження нещасних випадків на воді та надання до�
помоги потерпілим на міських централізованих пляжах та в
зонах відпочинку біля води, відповідно до переліку, затвер�
дженого цим розпорядженням.

4.2. Забезпечити планове обстеження і очистку дна ак�
ваторії міських централізованих пляжів та зон відпочинку бі�
ля води, на яких за умов виконання комплексу заходів із бла�
гоустрою та облаштування дозволено відпочинок з купан�
ням в літньому оздоровчому сезоні 2011 року.

4.3. Забезпечити організацію необхідної кількості ряту�
вальних постів в зонах відпочинку біля води згідно з існу�
ючими нормативами.

4.4. Забезпечити надання медичними працівниками пер�
шої невідкладної медичної допомоги на міських централізо�
ваних пляжах та в зонах відпочинку біля води при нещас�
них випадках та екстремальних ситуаціях.

4.5. Забезпечити проведення протималярійних заходів
силами боніфікаторів згідно з планами завдань Київської
міської санітарно�епідеміологічної станції.

4.6. Провести очищення території від сміття та опалого
листя, при необхідності підсипати чистий пісок.

4.7. Здійснювати та організовувати роботи із благоуст�
рою та облаштування міських централізованих пляжів і зон
відпочинку біля води.

4.8. Здійснити заходи з організації обладнання під’їзних
шляхів до міських централізованих пляжів та зон відпочин�
ку біля води та визначити місця для стоянки автотранспор�
ту в установленому порядку.

4.9. У встановленому порядку залучати третіх осіб для
здійснення заходів із благоустрою та облаштування міських
централізованих пляжів і зон відпочинку біля води.

4.10. На виконання рішення Київської міської ради від
22.01.2009 № 38/1093 “Про використання земель водного
фонду та прибережних захисних смуг у м. Києві” в догово�
рах, укладених між КП “Плесо” та абонентами про розміщен�
ня тимчасових споруд, обов’язково передбачати заходи що�
до запобігання пошкодженню об’єктів благоустрою, укладан�
ня угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за
організацією постійного прибирання закріплених територій,
забезпечення догляду за газонами та зеленими насаджен�
нями, якщо такі є на закріпленій території, своєчасного ви�
везення вмісту контейнерів та урн для сміття тощо.

4.11. Забезпечити проведення лабораторного контролю
в місцях відпочинку населення (відкриті водойми, фунт, пі�
сок) на відповідність нормативним показникам упродовж
літнього оздоровчого сезону 2011 року.

4.12. Звернутись до Київської міської санітарно�епідемі�
ологічної станції з приводу здійснення санітарно�епідемі�
ологічного нагляду за станом міських централізованих пля�
жів та зон відпочинку біля води.

5. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) силами Станції швидкої медичної допомоги
забезпечити надання медичної допомоги в зонах відпочин�
ку біля води в екстремальних ситуаціях відповідно до пла�
ну взаємодії КП “Плесо” та Станції швидкої медичної допо�
моги.

6. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу�
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному управлінню ос�
віти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), КП “Плесо” постій�
но проводити роз’яснювальну роботу серед населення, у т.
ч. у дитячих та навчальних закладах, із залученням засобів
масової інформації щодо попередження нещасних випадків
на воді.

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

8. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов



Головне'(правління'.ом(нальної'власності'м.'Києва
ви.онавчо9о ор9ан('Київсь.ої'місь.ої'ради'

(Київсь.ої'місь.ої'державної'адміністрації)
повідомляє'про'продаж'об’є.тів'права'.ом(нальної'власності'

територіальної'9ромади'м.'Києва:'

шляхом'продаж('на'а(.ціоні:

Нежилі' приміщення' площею' 34,40' 4в.м' по' в7л.' Спась4ій,' 39,' літ.' “А”' приватизовано' юридичною
особою' за' 258' 720' (двісті' п’ятдесят' вісім' тисяч' сімсот' двадцять)' Nривень' 00' 4опійо4,' в' том7' числі,
ПДВ'—'43'120'(соро4'три'тисячі'сто'двадцять)'Nривень'00'4опійо4;

Нежила'б7дівля'площею'378,60'4в.м'по'в7л.'Пань4івсь4ій,'10,'літ.'“Б”'приватизовано'юридичною'особою
за'2'600'000'(два'мільйони'шістсот'тисяч)'Nривень'00'4опійо4,'в'том7'числі,'ПДВ'—'433'333'(чотириста
тридцять'три'тисячі'триста'тридцять'три)'Nривні'33'4опій4и;

шляхом'ви47п7:

Нежилі'приміщення'площею'510,30'4в.м'по'в7л.'Л.'Гавро,'20,'літ.'“А”'приватизовано'юридичною'особою
за'3'253'431'(три'мільйони'двісті'п’ятдесят'три'тисячі'чотириста'тридцять'одн7)'Nривню'60'4опійо4,'в'том7
числі,'ПДВ'—'542'238'(п’ятсот'соро4'дві'тисячі'двісті'тридцять'вісім)'Nривень'60'4опійо4;

Нежилі'приміщення'площею'3616,80'4в.м'по'пр-т7'ПеремоNи,'112,'літ.'“А”'приватизовано'юридичною
особою'за'18'226'800'(вісімнадцять'мільйонів'двісті'двадцять'шість'тисяч'вісімсот)'Nривень'00'4опійо4,'в
том7'числі,'ПДВ'—'3'037'800'(три'мільйони'тридцять'сім'тисяч'вісімсот)'Nривень'00'4опійо4;

Нежилі'приміщення'площею'51,20'4в.м'по'в7л.'Мазепи,'3,'літ.'“Б”'приватизовано'фізичною'особою
за' 287' 844' (двісті' вісімдесят' сім' тисяч' вісімсот' соро4' чотири)' Nривні' 00' 4опійо4,' в' том7' числі,' ПДВ' —
47'974'(соро4'сім'тисяч'дев’ятсот'сімдесят'чотири)'Nривні'00'4опійо4;

Нежилі'приміщення'площею'84,60'4в.м'по'в7л.'Єревансь4ій,'29,'літ.'“А”'приватизовано'юридичною
особою' за' 572' 115' (п’ятсот' сімдесят' дві' тисячі' сто' п’ятнадцять)' Nривень' 00' 4опійо4,' в' том7' числі,
ПДВ'—'95'352'(дев’яносто'п’ять'тисяч'триста'п’ятдесят'дві)'Nривні'50'4опійо4.

Головне'(правління'.ом(нальної'власності
м. Києва'ви.онавчо9о'ор9ан('Київсь.ої'місь.ої

ради'(Київсь.ої'місь.ої'державної'адміністрації)'
повідомляє'про'об’є.ти'.ом(нальної'власності,

що підля9ають'приватизації'шляхом'ви.(п(:

- нежилі'приміщення'по'в7л.'Т7л7зи,'11,'літ.'“А”,'площею'37,30'4в.м;

- нежилі'приміщення'по'в7л.'Хорива,'31,'літ.'“Б”,'площею'111,00'4в.м;

- нежилі'приміщення'по'в7л.'Стальсь4оNо,'24,'літ.'“А”,'площею'336,40'4в.м;

- нежилі'приміщення'по'в7л.'Горь4оNо,'7,'літ.'“Б”,'площею'37,40'4в.м;

- нежилі'приміщення'по'в7л.'Предславинсь4ій,'12,'літ.'“А”,'площею'46,80'4в.м;

- нежилі'приміщення'по'б-р7'Др7жби'Народів,'6,'літ.'“А”,'площею'93,20'4в.м;

- нежилі'приміщення'по'пр-т7'Гл7ш4ова,'30,'літ.'“А”,'площею'79,20'4в.м;

- нежилі'приміщення'по'в7л.'К7дрі,'20-б,'літ.'“А”,'площею'59,20'4в.м;

- нежилі'приміщення'по'в7л.'Са4саNансь4оNо,'129,'літ.'“А”,'площею'52,00'4в.м;

- Nосподарсь4а'спор7да'по'пр-т7'ПеремоNи,'30,'літ.'“А”,'площею'18,10'4в.м;

- нежилі'приміщення'по'в7л.'Лейпцизь4ій,'2/37,'літ.'“А2”,'площею'85,00'4в.м;

- нежилий'б7дино4'по'в7л.'Львівс4ій,'36,'літ.'“Ж”,'площею'116,50'4в.м;

- нежилі' б7дин4и' по' в7л.' Перспе4тивній,' 7-а,' літ.' “Б”,' “Б1”,' “Б2”,' “В”,' “В2”,
“ВЗ”,'“в”,'“Д”,'“Ж”,'“Ж1”,'“Ж2”,'площею'1532,60'4в.м;

- нежилі'приміщення'по'в7л.'Рев7ць4оNо,'6,'літ.'“А”,'площею'232,80'4в.м;

- нежилі'приміщення'по'б-р7'Чо4олівсь4ом7,'31,'літ.'“А”,'площею'110,70'4в.м;

- нежилі'приміщення'по'в7л.'Немировича-Данчен4а,'1,'літ.'“А”,'площею'40,30'4в.м;

- нежилі'приміщення'по'в7л.'Рейтарсь4ій,'35-Б,'літ.'“Б”,'площею'48,00'4в.м.

Головне'(правління'з'питань'вн(трішньої'політи.и
та зв’яз.ів'з'9ромадсь.істю'ви.онавчо9о'ор9ан(

Київсь.ої'місь.ої'ради
(Київсь.ої'місь.ої'державної'адміністрації)

оNолош7є' 4он47рс' на' заміщення' ва4антної' посади' державноNо' сл7жбовця:
NоловноNо'спеціаліста'се4тор7'орNанізаційної'роботи'(на'період'відп7ст4и'по
доNляд7'за'дитиною'основноNо'працівни4а).

Вимо9и' до' .андидатів:' освіта' вища' (N7манітарноNо,' юридичноNо,
е4ономічноNо' напрям47' тощо);' обов’яз4ове' знання' державної' мови;' 7міння
працювати' на' 4омп’ютері;' стаж' роботи' за' фахом' в' орNанах' державної
ви4онавчої'влади'не'менш'я4'3'ро4и.

Довід.и'про'(мови'.он.(рс('за'телефоном'278-18-81.

До.(менти' на' .он.(рс' приймаються' протя9ом' 30' днів' з' дня
оп(блі.(вання' о9олошення' за' адресою:' м.' Київ,' в7л.' Хрещати4,' 44,' 4-й
поверх,'4аб.'404.

ОГОЛОШЕННЯ'
про'.он.(рс'з'відбор('місь.их'бла9одійних'та'9ромадсь.их'ор9анізацій

для'фінансової'підтрим.и'з'бюджет('м.'Києва'на'2012'рі..
Для' 7часті' 7' відборі' для' отримання' фінансової' підтрим4и' з' бюджет7' м.' Києва

доп7с4аються'місь4і'блаNодійні'та'Nромадсь4і'орNанізації'жіно4,'інвалідів,'ветеранів'війни
та'праці,'жертв'нацистсь4их'переслід7вань,'дітей'війни,'осіб,'я4і'постраждали'внаслідо4
Чорнобильсь4ої'4атастрофи.

Прийом' заяво4' та' доданих' до' них' до47ментів' здійснюється' протяNом' 15' днів' з' дня
п7блі4ації'цьоNо'оNолошення'за'адресою:'м.'Київ,'в7л.'Вели4а'Житомирсь4а,'15-а.

Засідання'Кон47рсної'4омісії'—'28.09.2011'ро47.

Додат4ові'відомості'за'телефоном'272-33-02.

Пропон(ється'в'оренд('
приміщення'Інстит7т7'світової'е4ономі4и'площею'25,1'м2

за адресою:'в7л.'Леонтовича,'5.'
Тел.'235-56-99

Святошинсь.ий' районний' с(д
міста' Києва' ви4ли4ає' відповідача
Алефірова' Іллю' Володимировича,
23.10.1974' р.н.,' зареєстрований' за
адресою:'м.'Київ,'в7л.'Котельні4ова,'7,
4в.' 194' в' с7дове' засідання' на
5.09.2011' ро47' на' 16.00,' я4е' від-
б7деться'в'приміщенні'с7д7'за'адре-
сою:' м.' Київ,' в7л.' Жилянсь4а,' 142,
зал №'4.

С7ддя'Маз7р'І.В.

Оболонсь.ий'районний'с(д'м. Киє-
ва'ви4ли4ає'Малашен4а'Р7слана'Ві4торо-
вича' я4' відповідача' по' цивільній' справі
№ 2-2582/11'за'позовом'Яришева'Воло-
димира'ЄвNеновича'про'стяNнення'забор-
Nованості'в'с7дове'засідання'на'1'верес-
ня'2011'ро47'на'14.15.

Адреса'с7д7:'м.'Київ,'в7л.'Тимошен4а,
2-є,'4аб.'9,'с7ддя'Васалатій'К.'А.

Наслід4и'неяв4и'в'с7дове'засідання'осо-
би,'я4а'бере'7часть'7'справі,'передбачені
ст.ст.'169,'170'ЦПК'У4раїни,'ст.'185-3'КпАП
У4раїни.

! Посвідчення' лі4відатора' на' ЧАЕС,' 4атеNорія' 2, серія' А, № 101084' на
ім’я'Кочарян'Роман'Арт7шевич'вважати'недійсним.

! Посвідчення' Nромадянина,' я4ий' ева47йований' 7' 1986' році' із' зони
відч7ження,'4атеNорія'2, серія'Б, № 012038'на'ім’я'С4ладанна'Людмила
Ми4олаївна'вважати'недійсним.

За' зміст' ре.ламних' о9олошень' відповідає' ре.ламодавець.' Ре.лама' др(.(ється' мовою' ори9інал(
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Відповіді'на'.росворд'
По' 9оризонталі:' 1. волхв' 4. ти4ва' 6. орNія' 9. натя4' 10. алібі' 11. зерно

12. лепта'13. табель'16. ліхтар'20. лосьйон'21. 4ристал'23.'4ар4ас'27. пармен
30.'танNо'31. і4она'32. собор'33. трест'34. Амад7'35.'естет'36. трієр'

По'верти.алі:'1. ваніль'2. літопис'3. во4зал'4.'тіара 5. 4ліше'7. Nорох
8. яNода' 13. таль4' 14. бісер' 15. лай4а' 17.' Ірида' 18. тотем' 19.' р7лон
22. 4онфеті'24.'Аліса'25.'4вота'26.'стат7т'27.'постер'28.'робот'29.'еNрет

Кольороподіл)А2)(формат'660х560'мм)
01034, Київ, в7л.'Володимирсь4а, 51-а,

репроцентр'Nазети'«Хрещати4».
Тел.:'235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua
Усі)види)додр01арсь1их)робіт.
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Піль9ова'передплата'з'достав.ою'9азети'
в'поштов('с.ринь.(

на'місяць'—' 6'9рн.'50'.оп.

на'3'місяці'— 19'9рн.'50'.оп.

на'6'місяців'— 39'9рн.'00'.оп.

на'12'місяців'— 78'9рн.'00'.оп.

на'місяць'—' 21'9рн.'50'.оп.

на'3'місяці'— 64'9рн.'50'.оп.

на'6'місяців'— 129'9рн.'00'.оп.

на'12'місяців'— 258'9рн.'00'.оп.

ІНДЕКС'ЧЕТВЕРГОВОГО'ВИПУСКУ
(З'ПРОГРАМОЮ'ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні'ціни
на'місяць'—' 10'9рн.'90'.оп.

на'3'місяці'— 32'9рн.'10'.оп.

на'6'місяців'— 62'9рн.'55'.оп.

на'12'місяців'— 123'9рн.'90'.оп.

на'місяць'—' 40'9рн.'90'.оп.

на'3'місяці'— 122'9рн.'10'.оп.

на'6'місяців'— 242'9рн.'55'.оп.

на'12'місяців'— 483'9рн.'90'.оп.

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