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З додатками до рішень Київради можна
ознайомитися  в секретаріаті Київради. 

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

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради 
з питань виявлення і припинення фактів самовільного

зайняття земельних ділянок, використання земель 
всупереч їх цільовому призначенню, самовільного 

будівництва в місті Києві
Рішення Київської міської ради № 390/5777 від 14 липня 2011 року

Відповідно до підпункту 11 пункту 1 статті 26 та статті 48 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", пункту 16.9 статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської місь�
кої ради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київради з
питань виявлення і припинення фактів самовільного зай$
няття земельних ділянок, використання земель всупереч їх
цільовому призначенню, самовільного будівництва в місті
Києві.

2. Обрати персональний склад тимчасової контрольної ко$
місії: 

голова тимчасової контрольної комісії Київради:
— Мошенський Валерій Захарович, депутат Київської

міської ради; 
члени тимчасової контрольної комісії:
— Грінюк Віктор Ростиславович, депутат Київської місь$

кої ради;
— Дмитрук Юрій Павлович, депутат Київської міської ради;
— Дробот Борис Віталійович, депутат Київської міської

ради;
— Засенко Олексій Юрійович, депутат Київської міської

ради;

— Іщенко Валерій Олександрович, депутат Київської місь$
кої ради;

— Кобєлєв Володимир Іванович, депутат Київської місь$
кої ради;

— Кримчак Сергій Олександрович, депутат Київської місь$
кої ради;

— Москаль Денис Денисович, депутат Київської міської
ради;

— Меліхова Тетяна Іванівна, депутат Київської міської ради;
— Омельяненко Олексій Анатолійович, депутат Київської

міської ради;
— Пабат Олександр Вікторович, депутат Київської місь$

кої ради;
— Резніков Олексій Юрійович, депутат Київської міської

ради;
— Шлапак Віталіна Леонідівна, депутат Київської міської

ради.
3. Тимчасовій контрольній комісії:

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Київради 
від 30.10.08 № 581/581 "Про склад комісії Київради 

з питань поновлення прав реабілітованих"
Рішення Київської міської ради № 387/5774 від 14 липня 2011 року

Відповідно до статті 9 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", пункту 6
Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.93 № 112, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 30.10.08 № 581/581
"Про склад комісії Київради з питань поновлення прав ре$
абілітованих" такі зміни:

1.1. Ввести до складу комісії Київради з питань поновлен$
ня прав реабілітованих:

Герегу Галину Федорівну, заступника міського голови$
секретаря Київської міської ради,— голова комісії,

Новохатька Леоніда Михайловича, заступника голови Ки$
ївської міської державної адміністрації,— перший заступник
голови комісії,

Алешка Дмитра Васильовича, заступника начальника Го$
ловного управління охорони здоров'я,— член комісії,

Кривка Володимира Івановича, заступника начальника
Головного фінансового управління,— член комісії,

Малашенка Володимира Даниловича, ветерана МВС, під$
полковника міліції,— член комісії,

Тимошенко Світлану Василівну, консультанта$експерта
сектору архівного забезпечення СБУ у м. Києві,— член ко$
місії (за згодою).

1.2. Вивести із складу комісії Київради з питань поновлен$
ня прав реабілітованих:

Довгого Олеся Станіславовича, Рудика Сергія Ярославо$
вича, Ковінька Леоніда Віталійовича, Красноступ Ніну Іванів$
ну, Самойлова Юрія Васильовича, Сідерського Володими$
ра Зіновійовича, Скляренка Євгена Михайловича.

2. Внести у додаток до рішення Київради від 30.10.08
№ 581/581 "Про склад комісії Київради з питань поновлен$
ня прав реабілітованих" такі зміни:

2.1. У пункті 10 слова "перший заступник начальника" за$
мінити словом "начальник".

2.2. У пункті 15 слова "в. о начальника" замінити словом
"начальник".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на заступника міського голови$секретаря Київради Ге$
регу Г. Ф.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про проведення у місті Києві Міжнародних молодіжних
Дельфійських ігор та Сьомих молодіжних 

Дельфійських ігор держав—країн СНД
Рішення Київської міської ради № 388/5775 від 14 липня 2011 року

Відповідно до пункту Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про куль�
туру", з метою розвитку ідей Дельфійського руху, підтримки талановитої молоді, її гармонійного розвит�
ку, творчого спілкування та співробітництва молоді в галузі культури, мистецтва, освіти та на виконання
пунктів 142�143 рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 19 травня 2011 року "Про
Основні заходи співробітництва держав—країн Співдружності Незалежних Держав у галузі культури до 2015
року" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Провести в жовтні 2011 року у місті Києві Міжнарод$
ні молодіжні Дельфійські ігри та Сьомі молодіжні Дельфій$
ські ігри держав — країн СНД.

2. Визначити Головне управління культури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) відповідальним за організацію та проведення
у місті Києві Міжнародних молодіжних Дельфійських ігор та
Сьомих молодіжних Дельфійських ігор держав — країн СНД.

3. Головному управлінню культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації) забезпечити фінансування видатків на проведення

Міжнародних молодіжних Дельфійських ігор та Сьомих мо$
лодіжних Дельфійських ігор держав — країн СНД в межах за$
тверджених бюджетних призначень на 2011 рік по галузі
"Культура і мистецтво".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$
стійну комісію Київради з питань культури та туризму та по$
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально$еко$
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про безкоштовний проїзд у міському 
комунальному пасажирському транспорті 

загального користування 
патронажних сестер міського 
Товариства Червоного Хреста

Рішення Київської міської ради № 368/5755 від 14 липня 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю
України — місто�герой Київ", зважаючи на звернення Київської міської організації Товариства Червоного
Хреста України та з метою вирішення питання безкоштовного проїзду в міському комунальному пасажир�
ському транспорті загального користування патронажних сестер Київської міської організації Товариства
Червоного Хреста України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати на 2011 рік право безкоштовного проїзду в
міському комунальному пасажирському транспорті загаль$
ного користування (окрім таксі та транспортних засобів, що
працюють в режимі маршрутного таксі) патронажним сес$
трам міського Товариства Червоного Хреста.

2. Опублікувати це рішення в засобах масової інформа$
ції комунальної форми власності.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці$
ального захисту та постійну комісію Київради з питань бю$
джету та соціально$економічного розвитку. 

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 31.03.11 № 80/5467 

"Про затвердження розподілу коштів на реалізацію 
у 2011 році заходів міської 

Міжгалузевої комплексної програми 
"Здоров'я киян" на 2003C2011 роки"

Рішення Київської міської ради № 369/5756 від 14 липня 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради
від 28.11.02 № 132/292 "Про затвердження міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян"
на 2003 —2011 роки" (із змінами і доповненнями), рішення Київської міської ради від 30.12.10 № 573/5385
"Про бюджет міста Києва на 2011 рік" та з метою підвищення якості надання спеціалізованої медичної до�
помоги населенню Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розподілу коштів на реалізацію у 2011
році заходів міської Міжгалузевої комплексної програми
"Здоров'я киян" на 2003—2011 роки, затвердженого рішен$
ням Київської міської ради від 31.03.11 № 80/5467:

1.1. У розділі XIX. А Нефрологія і замісна ниркова тера$
пія цифри "22 046,6" замінити цифрами "26 046,6".

1.2. У розділі XXXII. Спеціалізована і стаціонарна медич$
на допомога цифри "10 000,0" замінити цифрами "8 000,0".

1.3. У розділі Усього по програмі "Здоров'я киян" циф$
ри "96 406,5" замінити цифрами "98 406,5".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$
стійну комісію Київради з питань охорони здоров'я та соці$
ального захисту та постійну комісію Київради з питань бю$
джету та соціально$економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

3.1. Організувати та проводити системне опрацювання
звернень громадян, що надходять до депутатів Київради, в
яких повідомляється про факти порушення земельного за$
конодавства, в тому числі самовільного зайняття земель$
них ділянок, використання земель всупереч їх цільовому
призначенню, а також про факти порушень у сфері місто$
будування, в тому числі самовільного будівництва в місті
Києві.

3.2. Визначити перелік самовільно зайнятих земельних
ділянок та самочинно збудованих об'єктів у місті Києві, пе$
ревірити їх відповідність нормам щодо безпеки експлуата$
ції, а по тих будівлях, що можуть становити потенційну не$
безпеку для людей, підготувати матеріали для судових по$
зовів щодо заборони їх експлуатації.

3.3. Проводити перевірку та розслідувати обставини по$
рушення законодавства України у співпраці з правоохорон$
ними, контролюючими органами та компетентними орга$
нами виконавчого органу Київради (КМДА) щодо фактів са$

мовільного зайняття земельних ділянок, використання зе$
мель всупереч їх цільовому призначенню, самовільного бу$
дівництва в місті Києві.

3.4. Вживати заходів щодо припинення розпочатого са$
мовільного будівництва у м. Києві.

3.5. Щоквартально звітувати перед Київською міською
радою про результати проведеної роботи та надавати про$
позиції щодо запобігання випадкам самовільного зайняття
земельних ділянок і самочинного будівництва у м. Києві.

4. Правове, матеріально$технічне, інформаційне та орга$
нізаційне забезпечення роботи тимчасової контрольної ко$
місії покласти на секретаріат Київради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен$
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про найменування вулиць
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 374/5761 від 14 липня 2011 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні" та враховуючи протоколи засідань комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.04.07 № 2 та
від 18.03.11 № 1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти вулицям нового мікрорайону в Оболонсько$
му районі м. Києва такі назви: вулиця Любимівська, вулиця
Рожнівська, вулиця Сваромська, вулиця Хотянівська, вули$
ця Абрикосова, вулиця Вербна, вулиця Сетомльська, вули$
ця Аркасівська.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер$
жавній адміністрації) провести організаційно$правові захо$
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування,
регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політи$
ки і постійну комісію Київради з питань культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Хрещатик  26 серпня 2011

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 12.05.2010 № 360 “Про затвердження Порядку

організації оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва”
Розпорядження № 804 від 23 травня 2011 року

На виконання рішення Київської міської ради від 27.05.2010 № 805/4243 “Про оптимізацію структури
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)”, розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.05.2010 № 394 “Про здій�
снення організаційно�правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних під�
розділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, Закону
України “Про оздоровлення та відпочинок” від 04.09.2008 року № 375�VI, постанови Кабінету Міністрів
України від 17.07.2009 № 734 “Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздо�
ровлення та відпочинку за рахунок державного бюджету”, з метою забезпечення повноцінного оздоров�
лення та відпочинку дітей міста Києва, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації) від 12.05.2010 № 360 “Про затвердження Порядку
організації оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва”:

— в пункті 3 слова “Головному управлінню у справах сім’ї
та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київ$
ської міської державної адміністрації)” замінити словами “Го$
ловному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту вико$
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер$
жавної адміністрації)”;

— в пункті 3 вилучити слова “Головному управлінню по
фізичній культурі та спорту”.

2. Затвердити зміни до Порядку організації оздоровлен$
ня та відпочинку дітей м. Києва, а саме:

2.1. Пункт 1.1. викласти в такій редакції:
“Порядок організації оздоровлення та відпочинку дітей 

м. Києва (далі — Порядок) забезпечує механізм підбору та
направлення дітей міста Києва на оздоровлення та відпо$
чинок у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку за ра$
хунок коштів бюджету міста Києва. Підбір та направлення
дітей на оздоровлення та відпочинок за рахунок державних
коштів, зокрема до Міжнародного дитячого центру “Артек”
та Українського державного центру “Молода гвардія”, здій$
снюється за положеннями, затвердженими наказами Мініс$
терства освіти і науки, молоді та спорту України”.

2.2. Доповнити пункт 1.5. абзацом:
“Групи дітей, які направляються у складі творчих колек$

тивів чи спортивних команд можуть перебувати у дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку разом з керівником ко$
лективу, команди або з відповідальним працівником Під$
розділу”.

2.3. Пункт 4.1. викласти в такій редакції:
“Законний представник дитини для отримання путівки

подає до Підрозділу заяву, медичну довідку та документи,
що підтверджують належність дитини до певної пільгової
категорії”.

2.4. Пункт 4.3. викласти в такій редакції:
“З метою недопущення повторного направлення на оздо$

ровлення та відпочинок, законний представник дитини в
обов’язковому порядку в заяві на отримання путівки вказує
про те, що дитина в поточному році за рахунок коштів бю$
джету міста Києва та державного бюджету не оздоровлю$
валась. Законний представник дитини несе персональну
відповідальність за достовірність наданої інформації відпо$
відно до чинного законодавства України”.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас$
ти на заступника голови Київської міської державної адмі$
ністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про підготовку пропозицій 
щодо використання об’єктів 

теплоенергетичного комплексу права 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Розпорядження № 1377 від 5 серпня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про концесії”, “Про оренду дер�
жавного та комунального майна” та “Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізо�
ваного водо�, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності”, Господар�
ського кодексу України, з метою забезпечення стабільного функціонування, модернізації, визначення най�
більш ефективної форми управління теплоенергетичним комплексом міста Києва, з метою максимально�
го підвищення ефективності використання комунального майна:

1. Головному управлінню комунальної власності м. Ки$
єва та балансоутримувачам:

1.1. До 01.09.2011р. забезпечити проведення інвента$
ризації майна теплоенергетичного комплексу права кому$
нальної власності територіальної громади міста Києва, яке
використовується для виробництва електричної енергії,
виробництва, транспортування і постачання теплової енер$
гії споживачам міста Києва, згідно з переліком, що додає$
ться.

1.2. Спільно з Головним управлінням енергетики, енер$
гоефективності та енергозбереження за результатами ін$
вентаризації майна, зазначеного у підпункті 1.1 цього
пункту, скласти до 15.09.2011р. пооб’єктні переліки май$
на, що входить до складу теплоенергетичного комплек$
су права комунальної власності територіальної громади
міста Києва як єдиної системи цілісних майнових ком$
плексів.

2. Головному управлінню житлового господарства склас$
ти перелік об’єктів теплопостачання, які передані підпри$
ємствами, установами, організаціями, безхазяйних мереж,
прийнятих до комунальної власності територіальної гро$
мади міста Києва, та забезпечити проведення їх інвента$
ризації.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Ки$
єва оформите право власності на об’єкти нерухомості теп$
лоенергетичного комплексу права комунальної власності
територіальної громади міста Києва, зазначені в пунктах
1, 2 цього розпорядження, за зверненнями балансоутри$
мувачів.

4. Балансоутримувачам забезпечити проведення до
20.09.2011р.:

4.1. Екологічного аудиту об’єктів теплоенергетичного
комплексу права комунальної власності територіальної гро$
мади міста Києва, зазначеного у підпункті 1.1 пункту 1 цьо$
го розпорядження, у встановленому порядку.

4.2. Незалежної оцінки майна, зазначеного в пунктах 1,
2 цього розпорядження, та рецензування звіту про оцінку
майна з наступним його затвердженням Головним управлін$
ням комунальної власності м. Києва.

5. Головному управлінню земельних ресурсів те балан$
соутримувачам майна, зазначеного в пунктах 1, 2 цього роз$
порядження забезпечити наявність землевпорядної доку$
ментації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких
розташоване майно.

6. Головному управлінню комунальної власності м. Ки$
єва спільно з Головним управлінням енергетики, енерго$
ефективності та енергозбереження до 20.09.2011р. під$
готувати та надати пропозиції виконавчому органу Київ$
ської міської ради (Київській міській державній адмініс$
трації) щодо найбільш ефективної форми управління май$
ном теплоенергетичного комплексу права комунальної
власності територіальної громади міста Києва, яке вико$
ристовується для виробництва електричної енергії, вироб$
ництва транспортування і постачання теплової енергії спо$
живачам міста Києва, як єдиної системи цілісних майно$
вих комплексів.

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 
“Про питання організації управління районами 

в місті Києві” (із змінами та доповненнями)
Розпорядження № 1293 від 25 липня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 та статті 11 Закону Укра�
їни “Про столицю України — місто�герой Київ” (зі змінами та доповненнями), враховуючи звернення Дніп�
ровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.01.2011 № 1�11/27�27/5 та від 01.02.2011
№ 5�12/27�82/1, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення у додаток 4 до розпоря$
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про
питання організації управління районами в місті Києві”, що
додаються.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

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

від 29.07.2011 № 1338
Розпорядження № 1381 від 5 серпня 2011 року

Відповідно до Указу Президента України “Про оголошення в Україні дня жалоби” від 30 липня 2011
№ 782/2011, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації) від 29.07.2011 № 1338 “Про проведення заходу “КІА
Драйв Тур 31 липня 2011 року на Майдані Незалежності”,
а саме:

1.1. Викласти назву розпорядження у наступній редак$
ції:

“Про проведення заходу “КІА Драйв Тур 06 серпня 2011
року на Майдані Незалежності”.

1.2. У тексті розпорядження та назві Плану проведення
заходів “КІА Драйв Тур 31 липня 2011 року на Майдані Не$
залежності”, затвердженого цим розпорядженням, слова та
цифри “31 липня 2011 року” замінити словами та цифра$
ми “06 серпня 2011 року”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас$
ти на заступників голови Київської міської державної адмі$
ністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

від 10.12.2010 № 1112 “Про питання організації 
управління районами в місті Києві” 

(із змінами та доповненнями)
Розпорядження № 1385 від 8 серпня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7, 11 Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ” (із змінами та доповненнями), враховуючи звернення Деснянської
районної в м. Києві державної адміністрації від 26.05.2011 № 02/03�1594, в межах функцій органу місце�
вого самоврядування:

1. Внести у додаток 3 до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про питання органі$
зації управління районами в місті Києві” зміни та доповнен$
ня, що додаються.

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

Голова О. Попов

Про тимчасове зайняття тротуару 
на вул. Братській, 17C19 

у Подільському районі
Розпорядження № 1382 від 8 серпня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, враховуючи п. 33 рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 419/1829 “Про на�
дання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею”, інвестиційний договір
від 15.06.2011 № 7, укладений між публічним акціонерним товариством “Акціонерний комерційний про�
мислово�інвестиційний банк” та товариством з обмеженою відповідальністю “ВЕОН ПЛЮС” та зважаючи
на звернення товариства з обмеженою відповідальністю “ВЕОН ПЛЮС” від 29.06.2011 № 14�06.04, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити товариству з обмеженою відповідальністю
“ВЕОН ПЛЮС” (далі ТОВ “ВЕОН ПЛЮС”) тимчасове зайнят$
тя тротуару в період з 10.08.2011 до 01.05.2012 з влашту$
ванням пішохідної галереї шириною 4,5 м.

2.. ТОВ “ВЕОН ПЛЮС”:
2.1. Отримати у Головному управлінні контролю за бла$

гоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київ$
ської міської державної адміністрації) ордер на тимчасове
порушення благоустрою;

2.2. Встановити огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі та
забезпечити безпечний прохід пішоходів;

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

2.4. Після завершення робіт відновити покриття тро$
туару на всю ширину фігурними елементами мощення
та передати їх за актом комунальному підприємству
“Шляхово$експлуатаційне управління по утриманню ав$
томобільних шляхів та споруд на них Подільського
району”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне прове$
дення робіт покласти на директора ТОВ “ВЕОН ПЛЮС” 
Алієва О. А.

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

Голова О. Попов



ПУБЛІКАЦІЯ*“ЗАЯВИ*ПРО*НАМІРИ”
б5дівництва*>отельні*C5ртожит>5*ГУ*МВС*У>раїни*в*м.*Києві

на*в5л. Бориспільсь>а*в*Дарниць>ом5*районі*м.*Києва.

1. Замовни>:*ГУ#МВС#У'раїни#в#м.#Києві.
Поштова#і#еле'тронна#адреса:#01025,#м.#Київ,#вAл.#Володимирсь'а,#15.

2. Місцезнаходження*майданчи>а*б5дівництва:*вAл.#Бориспільсь'а#A#Дарниць-
'омA#районі#м.#Києва.

3. Хара>теристи>а*об’є>та:*Запрое'тована#'отельня#призначена#для#забезпечення
я'існоNо# безперебійноNо# автономноNо# теплопостачання# існAючої# бAдівлі-NAртожит'A# та
обладнAється# 3-ма# сAчасними# Nазовими# модAльними# 'отлами# серії# “Wessex# 220M”,
виробництва#ТОВ#“ЕнерNетичні#інвестори”#(У'раїна).#Котли#оснащAються#пальни'ами#з
низь'ими# по'азни'ами# емісії# забрAднюючих# речовин# та# постAповим# реNAлюванням
параметрів,# мідними# теплообмінни'ами# і# автомати'ою# безпе'и.# ЗаNальна# потAжність
'отельні# —# 0,66# МВт.# Котельня# під'лючається# до# існAючих# інженерних# мереж
водопостачання,# 'аналізації# та# еле'тропостачання# зNідно# технічних# Aмов# відповідних
слAжб#міста.#Прое'т#'отельні#розроблений#ТОВ#“СпецінжиніринN”#(2010р.).

4. Соціально-е>ономічна*необхідність*прое>тованої*діяльності:*забезпечення
меш'анців# NAртожит'A# ГУ# МВС# У'раїни# в# м.# Києві# я'існим# безперебійним# автономним
теплопостачанням.

5. Потреба*в*рес5рсах*при*б5дівництві*і*е>спл5атації:
- земельних*—#12,81#м2;
- сировинних*—#бAдівельні#матеріали#та#'онстрA'ції#відповідно#до#розділA#ПОБ;
- енер/етичних*—#встановлена#потAжність#'отельні#—#0,66#МВт#(0,567#Г'ал/Nод),#річна

витрата#палива#(природноNо#NазA)#на#'отельню#—#164,4#тис.#нм3/рі';
- водних* —# розрахAн'ові# витрати# води# на# підживлення# системи# теплопостачання

становлять#0,05#м3/Nод;
- тр3дових*—#'отельня#працює#без#постійноNо#обслANовAючоNо#персоналA.

6. Транспортне*забезпечення*(при*б5дівництві*і*е>спл5атації):*в’їзд#на#територію
здійснюється#з#бо'A#вAл.#Бориспільсь'ої.

7. Е>олоCічні* та* інші* обмеження* планованої* діяльності* за* варіантами:
забезпечення# дотримання# нормативів# Nранично# допAстимих# ви'идів# # забрAднюючих
речовин# стаціонарними# джерелами# (е'олоNічні# нормативи)# та# е'олоNічних# нормативів
е'олоNічної# безпе'и# атмосферноNо# повітря# (дотримання# санітарно-NіNієнічних# вимоN),
забезпечення# безпечних# Aмов# життєдіяльності# людини,# ви'онання# заходів# щодо
зменшення#впливA#на#нав'олишнє#природне#середовище.#ЗNідно#ви'онаних#розрахAн'ів
ма'симальні# приземні# 'онцентрації# забрAднюючих# речовин# A# приземномA# шарі
атмосферноNо#повітря#і#на#рівні#ві'он#верхніх#поверхів#прилеNлої#6-поверхової#житлової
бAдівлі-NAртожит'A#незначні#і#не#перевищAють#встановлених#ГДК#—#вплив#допAстимий#і
розміщення#об’є'та#по#по'азни'ах#забрAднення#атмосферноNо#повітря#можливе.

8. Необхідна*е>олоCо-інженерна*підCотов>а*і*захист*території*за*варіантами:
не#потрібна.

9. Можливі*впливи*прое>тованої*діяльності*(при*ре>онстр5>ції*і*е>спл5атації)
на*нав>олишнє*середовище*і*види*впливів*на:
- 4лімат*і*мі4ро4лімат*—#не#впливає;
- повітряне*середовище*—#впливає#в#межах#дозволених#рівнів#ГДК.#Від#1-Nо#джерела

ви'идів# (димова# трAба)# в# атмосферне# повітря# надходять# забрAднюючі# речовини
(діо'сид#азотA,#о'сид#вANлецю)#A#'іль'ості#—#0,02484#N/с,#0,22551#т/рі';

- водне* середовище* —# вплив# в# межах# дозволених# рівнів.# Вода# питної# я'ості
ви'ористовAється#на#підживлення#системи#теплопостачання#(0,05#м3/Nод).#В#стічних
водах,#я'і#надходять#до#Nосподарсь'о-побAтової#'аналізації,#'онцентрація#хлоридів#не
перевищAє#допAстиме#значення#ГДК#(240#N/м3)#відповідно#до#“Правил#прийомA#стічних
вод#підприємств#A#системA#'аналізації#м.#Києва”;#

- /р3нт*—#не#впливає;
- рослинний*світ*—#не#впливає,#та'#я'#при#бAдівництві#знесення#зелених#насаджень#не

відбAдеться.#При#е'сплAатації#об’є'та#ви'иди#забрAднюючих#речовин#в#атмосферне
повітря#незначні#і#не#бAдAть#здійснювати#неNативний#вплив#на#зелені#насадження,#що
знаходяться#на#прилеNлих#територіях,#завдя'и#встановленню#сAчасних#Nазових#'отлів
та#виведення#джерела#ви'идів#від#них#на#достатню#висотA,#що#забезпечить#ефе'тивне
розсіювання# забрAднюючих# речовин# в# атмосферномA# повітрі.# Вплив# пра'тично
відсAтній.# Після# завершення# бAдівництва# передбачається# проведення# блаNоAстрою
прилеNлої#території;

- тваринний*світ,*заповідні*об’є4ти*—#не#впливає;
- нав4олишнє* соціальне* середовище* —# не# впливає.# Позитивні# фа'тори# —# меш'анці

NAртожит'A#забезпечAються#я'існим#безперебійним#автономним#теплопостачанням#та
'омфортними#Aмовами#проживання;

- нав4олишнє*техно/енне*середовище:*не#впливає

10. Відходи*виробництва*і*можливість*їх*повторноCо*ви>ористання,*5тилізації,
знеш>одження*чи*безпечноCо*поховання:

При# фAн'ціонAванні# об’є'та# Aтворюються# відпрацьовані# люмінесцентні# лампи
(10 шт./рі'),#я'і#вивозяться#на#демер'Aрізацію#спеціалізованими#підприємствами#зNідно
доNоворA.#

11. ОбсяC*ви>онання*ОВНС:*в#повномA#обсязі#відповідно#до#ДБН#А.2.2-1-2003.

Із* за3важеннями* та* пропозиціями* звертатися* на* протязі* 2-х* тижнів* з* дня* виход3
п3блі4ації* за* адресою:* 01025,* м.* Київ,* в3л.* Володимирсь4а,* 15* (ГУ* МВС* У4раїни* в
м. Києві).

УКРАЇНСЬКИЙ*ФОНД*СОЦІАЛЬНИХ*ІНВЕСТИЦІЙ*

ОГОЛОШУЄ*КОНКУРС*ДЛЯ*ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ*ШКІЛ*КИЄВА

У*рам>ах*пілотноCо*прое>т5*“Сприяння*розвит>5*соціальної*інфрастр5>т5ри.*Місь>ий
простір”* У>раїнсь>ий* фонд* соціальних* інвестицій* оCолош5є* 5* Києві* >он>5рс
мі>ропрое>тів.

Пілотний# прое'т# започат'овано# Урядом# Німеччини# з# наNоди# ЧемпіонатA# Європи# з# фAтболA# UEFA#
EURO# 2012.# Прое'т# передбачає# реалізацію# мі'ропрое'тів# з# по'ращення# спортивної# інфрастрA'тAри
заNальноосвітніх#ш'іл#Києва#та#Львова.

ФінансAвання# Прое'тA# здійснюється# бан'ом# розвит'A# KfW# за# рахAно'# 'оштів# УрядA# Федеративної
РеспAблі'и#Німеччина#на#ви'онання#Aмов#УNоди#між#Aрядами#У'раїни#та#Німеччини#від#27.12.2006р.#щодо
фінансовоNо#співробітництва.

Основні*5мови*5часті*5*>он>5рсі:

! УФСІ# надаватиме# підтрим'A# для# реалізації# мі'ропрое'тів# на# базі# заNальноосвітніх# ш'іл# міста# Києва
шляхом# по'ращення# Aмов# розвит'A# фізичної# 'AльтAри# та# спортA:# відновлення# спортивних# залів# (я'
ви'лючення,#спортивних#майданчи'ів);#постав'и#спортивноNо#обладнання;#проведення#навчання#для
Nромад;#

! обсяN# фінансAвання# ремонтно-бAдівельних# робіт# має# в'лючати,# в# основномA,# заходи,# пов’язані# із
розвит'ом# фізичної# 'AльтAри# та# спортA,# а# та'ож# інші# заходи,# передбачені# прое'том# бAдівництва,# в
обсязі#не#більше#20%#від#заNальної#вартості#ремонтно-бAдівельних#робіт;#

! вартість#мі'ропрое'тA#не#має#перевищAвати#2#000#000#Nривень;#

! проблема,#я'а#підляNає#вирішенню,#є#пріоритетною#для#Nромади;#

! місцева# Nромада# надає# внесо'# для# співфінансAвання# мі'ропрое'тA# обсяNом# не# менше# 5%# від# йоNо
вартості#протяNом#2-х#тижнів#від#дати#A'ладання#рам'ової#ANоди#з#УФСІ#про#впровадження#мі'ропрое'тA;#

! проблема#має#обґрAнтоване#технічне#рішення;#

! для# технічноNо# вирішення# вибраної# проблеми# Nромада# має# 'омпле'тнA# прое'тно-'ошториснA
до'Aментацію,#затвердженA#A#встановленомA#поряд'A,#я'а#відповідає#всім#чинним#бAдівельним#вимоNам,
містить#технічні#Aмови#та#поNодження;#

! відсAтня#заNроза#вини'нення#серйозних#'онфлі'тів#під#час#впровадження#мі'ропрое'тA;#

! впровадження#мі'ропрое'тA#відповідає#чинним#нормам#охорони#нав'олишньоNо#середовища;#

! вирішено#всі#юридичні#проблеми,#пов’язані#з#впровадженням#мі'ропрое'тA.#

З#моментA#виходA#цьоNо#оNолошення#представни'и#ш'ільних#Nромад#(Nромадою#вважається#NрAпа#осіб,
я'і# об’єднані# нав'оло# за'ладA# освіти# —# бать'и,# члени# 'оле'тивA# за'ладA)# мають# створити# ініціативні
NрAпи.#

Завданнями)ініціативної)/р1пи)є:

! інформAвати# NромадA# про# цілі# та# завдання# УФСІ,# типолоNію# мі'ропрое'тів,# процедAри# підNотов'и# та
впровадження#мі'ропрое'тів,#роль#Nромади#тощо;#

! зібрати#та#провести#ЗаNальні#збори#Nромади,#завданням#я'их#є:#1)#обNоворити#проблемA,#запропонованA
ініціативною#NрAпою,#та#поNодити/не#поNодити#її,#внести#зміни#до#с'ладA#робіт#чи#постав'и#спортивноNо
обладнання;#2)#прийняти#рішення#щодо#розмірA#та#форми#внес'A#місцевої#Nромади;#3)#обрати#АNенцію
по#впровадженню#мі'ропрое'тA#(АпВ)#A#с'ладі#5-7#осіб,#вповноважених#представляти#інтереси#Nромади,
NотAвати#та#впроваджAвати#мі'ропрое'т;#

! визначити# попередню# вартість# мі'ропрое'тA# та# надати# УФСІ# поNодженA# та# затвердженA# прое'тно-
'ошториснA#до'Aментацію;#

! A'ласти#із#прое'тантом#ANодA#на#здійснення#авторсь'оNо#наNлядA#за#ви'онанням#ремонтно-бAдівельних
робіт;#

! зібрати#необхіднA#інформацію#та#заповнити#формA#мі'ропрое'тної#пропозиції;#

! надіслати# ре'омендованим# листом# мі'ропрое'тнA# пропозицію# разом# з# необхідними# додат'овими
до'Aментами#на#адресA#У'раїнсь'оNо#фондA#соціальних#інвестицій.#

Затвердження#мі'ропрое'тів#для#Aчасті#A#'он'Aрсі#відбAватиметься#після#їх#перевір'и#на#відповідність
зазначеним#вище#Aмовам.#Відбір#мі'ропрое'тів#до#впровадження#здійснюється#відповідно#до#РеNламентA
діяльності# УФСІ.# Після# затвердження# відборA# мі'ропрое'тів# до# впровадження# Nромада# отримає
повідомлення#про#відбір/відхилення#мі'ропрое'тA.

Перелі8)до81ментів)для)1часті)1)8он81рсі:

! завірений#підписом#та#печат'ою#власни'а#об’є'та#ВитяN#з#прото'олA#ЗаNальних#зборів#Nромади#про
вибір#пріоритетної#проблеми,#обрання#АNенції#з#впровадження#та#з#рішенням#щодо#розмірA#місцевоNо
внес'A#до#мі'ропрое'тA;#

! мі'ропрое'тна# пропозиція# встановленої# форми# з# додат'ами:# заNальна# інформація# про# NромадA;
реєстраційний#списо'#Aчасни'ів#заNальних#зборів#Nромади;#довід'а#про#власни'а#об’є'та#впровадження
мі'ропрое'тA;#Nарантійний#лист#від#власни'а#об’є'та#про#взяття#на#облі'#вартості#ремонтно-бAдівельних
робіт,#я'і#бAдAть#ви'онані#в#резAльтаті#впровадження#мі'ропрое'тA;#Nарантійний#лист#власни'а#об’є'та
про#збереження#об’є'та#A#власності#(заборона#відчAження)#не#менш#я'#на#15#ро'ів;#план#забезпечення
життєздатності#об’є'та#після#за'інчення#робіт;#

! 'омпле'тна#прое'тно-'ошторисна#до'Aментація,#поNоджена#та#затверджена#A#встановленомA#поряд'A;#

! ANода# на# здійснення# авторсь'оNо# наNлядA# за# ви'онанням# ремонтно-бAдівельних# робіт# (ANода# має
містити#положення#щодо#матеріальної#відповідальності#прое'танта#за#належне#та#своєчасне#надання
послAN#з#авторсь'оNо#наNлядA);#

! лист-дорAчення#для#АNенції#по#Впровадженню,#за#підписом#власни'а#об’є'та#та#з#печат'ою#власни'а
об’є'та,#в#я'омA#засвідчAються#повноваження#АNенції#щодо#ви'онання#фAн'цій#замовни'а#бAдівництва
(довільна#форма).#

Кінцевий#термін#подання#до'Aментів#на#'он'Aрс#—#15#вересня#2011#ро'A.

До'Aменти# для# Aчасті# A# 'он'Aрсі# слід# надсилати# поштою# на# адресA# У'раїнсь'оNо# фондA# соціальних
інвестицій#з#приміт'ою#“На#'он'Aрс#мі'ропрое'тів#УФСІ”:#04071,#м.#Київ,#вAл.#ЛA'’янівсь'а,#77.

За# детальною# інформацією# звертатися# до# Наталії# Датчен'о# за# номером# (099)# 937# 24# 23.# Блан'и
до'Aментів#можна#отримати#на#сайті#УФСІ#(www.usif.kiev.ua).

КП*ШЕУ*Оболонсь>оCо*район5*м.*Києва*
здійснює*продаж*майна:

- Технічна#допомоNа#ГАЗ-52,#1986#р.в.
- Самос'ид#ЗІЛ-ММЗ-4502,#1990#р.в.
- Самос'ид#ЗІЛ-ММЗ-4502,#1990#р.в.
- Самос'ид#ЗІЛ-45063,#1996#р.в.
- Самос'ид#ГАЗ-САЗ-4509,#1994#р.в.
- Автомобіль# спеціальний# ЗІЛ-433362,

1997 р.в.
- Автомобіль#спеціальний#ЗІЛ-138,#1993#р.в.
- Автомобіль# спеціальний# ЗІЛ-433362,

1986 р.в.
- Автомобіль#спеціальний#ЗІЛ-138,#1995#р.в.
- Автомобіль# поливомийний# ЗІЛ-431412,

1993#р.в.

- Автомобіль# підмітально-прибиральний
ГАЗ-3307,#1993#р.в.

- Сміттєвоз#ГАЗ-53,#1985#р.в.
- НавантажAвач#ПЕА-1,0,#1991#р.в.
- Като'#ДУ-50,#1987#р.в.
- Като'#ДУ-54,#1990#р.в.
- Компресор#ПКСД-5,25,#1998#р.в.
- Компресор#ПКСД-5,25,#1991#р.в.
- Компресор#ПКСД-5,25,#1987#р.в.
- СніNонавантажAвач#КО-206,#1989#р.в.
- СніNонавантажAвач#КО-206,#1990#р.в.
- СніNонавантажAвач#КО-707,#1990#р.в.
- СніNонавантажAвач#КО-207,#1991#р.в.

Техні'а#потребAє#ремонтA.#Ціна#доNовірна.#Тел.*468-12-50.

ПРОВЕДЕННЯ*АУКЦІОНУ
1. Подання*заяво>*на*5часть:*03062,#м.#Київ,#вAл.#Естонсь'а,#120,#9.00#—#17.00.#Спосіб:#особисто

або#через#представни'а.#Кінець#реєстрації#заяво'#23.09.2011#р.#Інформація#за#тел.#(044)#593-33-93.
2. Місце* та* час* проведення* торCів:* 03062,# м.# Київ,# вAл.# Естонсь'а,# 120,# час:# 13.00,# дата:

26.09.2011#р.
3. Умови*5часті:*сплата#NарантійноNо#внес'A,#сплата#реєстраційноNо#внес'A.

Замовни> Лот Тип Інформація Стартова*ціна

Володен'ов#О.М. №1 аA'ціон ділян'а# на# території# Оситнязь'ої# сільсь'ої# ради
НовомирNородсь'оNо#районA#КіровоNрадсь'ої#обл.
площею# по# 1,0# Nа,# наявність# Nранітних# по'ладів,
цільове#призначення#земельної#ділян'и#—#ОСГ

54#000#000
(п’ятдесят#чотири
мільйони)#Nривень

За* зміст* ре>ламних* оCолошень* відповідає* ре>ламодавець.* Ре>лама* др5>5ється* мовою* ориCінал5

РРЕЕККЛЛААММННАА  ППЛЛООЩЩАА 1155

Хрещатик 26 серпня 2011

Кольороподіл*А2*(формат#660х560#мм)

01034, Київ, вAл.#Володимирсь'а, 51-а,

репроцентр#Nазети#«Хрещати'».

Тел.:#235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі*види*додр34арсь4их*робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   


