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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

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, право оренди яких 
виборюється на конкурсних засадах

Рішення Київської міської ради № 204/5591 від 25 травня 2011 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення Київ�
ської міської ради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної гро�
мади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної
громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”, врахо�
вуючи звернення Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.03.11 № 285, з метою
ефективного використання нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

2. Головному управлінню комунальної власності міста Ки!
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити проведення
незалежної оцінки майна для визначення стартового розмі!
ру орендної плати.

3. Зобов’язати підприємства (установи), в господарсько!
му віданні (оперативному управлінні) яких перебуває відпо!
відне майно (як платники, з подальшим відшкодуванням
вартості робіт по виконанню незалежної оцінки переможцем
конкурсу на право оренди відповідного об’єкта), укласти
трьохсторонні договори на проведення оцінки майна з Го!

ловним управлінням комунальної власності м. Києва (як за!
мовник) та з переможцем конкурсу по відбору суб’єктів оці!
ночної діяльності (як виконавець).

4. Головному управлінню комунальної власності міста Ки!
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) офіційно оприлюднити у га!
зеті Київської міської ради “Хрещатик” оголошення про про!
ведення конкурсу на право оренди нерухомого майна кому!
нальної власності територіальної громади міста Києва, ви!
значеного відповідно до пункту 1 цього рішення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про відміну рішення 
Київської міської ради 

від 14.06.07 № 763/1424
Рішення Київської міської ради № 154/5541 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 9 Земельного кодексу України та статті 188 Гос�
подарського кодексу України, враховуючи невиконання інвестором — відкритим акціонерним товариством
“АК “Київреконструкція” зобов’язань згідно з інвестиційним договором, укладеним із Головним управлін�
ням охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмінити рішення Київської міської ради від 14.06.07
№ 763/1424 “Про будівництво інфекційного корпусу на те!
риторії Київської міської клінічної лікарні № 4 на вул. Соло!
м’янській, 17 у Солом’янському районі м. Києва”.

2. Доручити Головному управлінню земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) зупинити розробку проекту земле!
устрою щодо відведення ВАТ “АК “Київреконструкція” части!
ни земельної ділянки Київської міської клінічної лікарні № 4

площею 1,5 га для будівництва, експлуатації та обслуговуван!
ня житлового комплексу з вбудовано!прибудованими примі!
щеннями та підземним паркінгом на вул. Солом’янській,17.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київської міської ради з питань власності та
на постійну комісію Київської міської ради з питань охоро!
ни здоров’я та соціального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 30.09.04 № 479/1889 

“Про дозвіл на створення 
органу самоорганізації населення 

“Комітет мікрорайону “Пирогів”
Рішення Київської міської ради № 373/5760 від 14 липня 2011 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 3, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення” Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
30.09.04 № 479/1889 “Про дозвіл на створення органу са!
моорганізації населення “Комітет мікрорайону “Пирогів” (із
змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської
міської ради від 25.05.11 № 203/5590 “Про внесення змін
до деяких рішень Київської міської ради”), а саме:

— у пункті 8 слова “на термін до 31.12.12” виключити.

2. Це рішення Київради оприлюднити в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування,
регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволів на передачу майна 
територіальної громади міста Києва в оренду 

та в суборенду 
Рішення Київської міської ради № 218/5605 від 25 травня 2011 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про оренду державного та комунального май�
на”, рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна те�
риторіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування май�
ном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади
міста Києва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству “Київ!
житлоспецексплуатація” на укладання договору оренди
згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Доручити комунальному підприємству “Київжитло!
спецексплуатація” в термін до двох місяців укласти в ус!
тановленому порядку договір оренди відповідно до пунк!
ту 1 цього рішення.

3. Надати дозвіл на укладання договору суборенди час!
тини переданих в оренду нежилих приміщень згідно з до!
датком 2 до цього рішення.

4. Внести зміни до рішень Київської міської ради з пи!
тань оренди комунальної власності територіальної гро!
мади міста Києва згідно з додатком 3 до цього рішен!
ня.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київської міської ради з питань власно!
сті.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення
та визначити його назву — “Комітет мікрорайону Комсо!
мольський “Пробудження”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Ко!
мітет мікрорайону Комсомольський “Пробудження” в Дніп!
ровському районі м. Києва діє в межах території таких бу!
динків:

бульвар Дарницький — будинки №№ 1, 1!а, 3!а, 4, 4!а,
7, 8, 9, 10, 10!а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21; 

вулиця Генерала Жмаченка — будинки №№ 4, 8, 12, 16, 18;
вулиця Андрія Малишка — будинки №№ 3, 9, 13, 13!а, 17,

19, 19!а, 21, 21!а, 21!б, 23, 25, 27, 29, 29!а, 31, 33, 35, 37;
вулиця Бойченка — будинки №№ 2/6, 4, 5, 6, 7, 8, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
вулиця Космічна — будинки №№ 1/10, 3, 4, 5, 6;
вулиця Миропільська — будинки №№ 3, 13, 15, 15!а, 

15!б, 21, 23/16, 25, 27/16, 29, 31, 31!а, 35, 37, 37!б, 37!в, 39;

вулиця Шалетт — будинки №№ 3, 5, 5!а, 7!10, 14;
вулиця Юності — будинки №№ 2, 4, 6, 6!а, 7, 7!а, 8/2, 9, 14.
Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживан!

ня від 19.11.10 на території діяльності органу самооргані!
зації населення “Комітет мікрорайону Комсомольський “Про!
будження” мешкає на законних підставах (зареєстровано за
місцем проживання) 33000 жителів, у тому числі 24253 жи!
телі, які мають право голосу станом на 19.11.10.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорга!
нізації населення “Комітет мікрорайону Комсомольський
“Пробудження” в Дніпровському районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні пи!
тань місцевого значення у межах Конституції і законів Укра!
їни.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та
інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відпо!
відних послуг.

Про дозвіл на створення органу самоорганізації 
населення “Комітет мікрорайону Комсомольський 
“Пробудження” у Дніпровському районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 372/5759 від 14 липня 2011 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”,
рішення Київради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в місті Києві”, врахову�
ючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 06.12.10 № 48403, про�
токол конференції жителів за місцем проживання від 19.11.10 та список учасників конференції жителів за
місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

3.3. Участь у реалізації соціально!економічного, культур!
ного розвитку території діяльності органу самоорганізації
населення, інших місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення “Комітет мік!
рорайону Комсомольський “Пробудження” у межах терито!
рії його діяльності такі власні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтере!
си жителів у Київраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України,
реалізації актів Президента України та органів виконавчої
влади, рішень Київради, розпоряджень Київського міського
голови, місцевих органів виконавчої влади, рішень, прий!
нятих місцевими референдумами.

4.3. Організовувати на добровільних засадах участь на!
селення у заходах щодо охорони навколишнього природно!
го середовища, проведенні робіт з благоустрою, озеленен!
ня та утримання в належному стані прибудинкових терито!
рій, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат ди!
тячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь на!
селення у заходах щодо ремонту приміщень загального ко!
ристування із дотриманням встановленого законодавством
порядку проведення таких робіт.

4.5. Здійснювати контроль за якістю надання громадя!
нам, які мешкають у житлових будинках на території діяль!
ності органу самоорганізації населення, житлово!комуналь!
них послуг та за якістю проведених у зазначених житлових
будинках ремонтних робіт.

4.6. Організовувати допомогу громадянам похилого ві!
ку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військо!
вослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а
також самотнім громадянам, дітям!сиротам та дітям, по!
збавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з
цих питань до Київради.

4.7. Надавати необхідну допомогу органам пожежного
нагляду в здійсненні ними протипожежних заходів, органі!
зовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки,
брати участь у здійсненні громадського контролю за додер!
жанням вимог пожежної безпеки.

4.8. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним
органам у забезпеченні охорони громадського порядку.

4.9. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.10. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи

навчання, які мешкають у межах території діяльності орга!
ну самоорганізації населення.

4.11. Сприяти депутатам Київради в організації зустрі!
чей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої ро!
боти з мешканцями.

4.12. Інформувати громадян про діяльність органу само!
організації населення, організовувати обговорення проектів
його рішень з найважливіших питань.

5. Орган самоорганізації населення “Комітет мікрорайону
Комсомольський “Пробудження” набуває власних повнова!
жень після його реєстрації у виконавчому органі Київради
(Київській міській державній адміністрації) в порядку, встанов!
леному статтею 13 Закону України “Про органи самооргані!
зації населення”, та з дня його державної реєстрації в поряд!
ку, встановленому Законом України “Про державну реєстра!
цію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”.

6. Органу самоорганізації населення “Комітет мікрорайо!
ну Комсомольський “Пробудження” в місячний термін піс!
ля державної реєстрації направити до секретаріату Київра!
ди копії таких реєстраційних документів: положення про ор!
ган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у
виконавчому органі Київради (Київській міській державній ад!
міністрації), свідоцтва про державну реєстрацію, довідки
про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ), списку персонального
складу членів органу самоорганізації населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорга!
нізації населення “Комітет мікрорайону Комсомольський
“Пробудження” у межах своїх повноважень здійснюють Ки!
ївська міська рада та виконавчий орган Київради (Київська
міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван!
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по!
літики і на виконавчий орган Київради (Київську міську дер!
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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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 14.06.2010 № 436

Розпорядження № 972 від 14 червня 2011 року

Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву
пастора релігійної громади християн віри євангельської “СКИНІЯ” у Святошинському районі м. Києва від
09.12.2010 та протокол загальних зборів зазначеної релігійної громади від 22.09.2010 № 2, в межах функ�
цій місцевого органу виконавчої влади:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого орга!
ну Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації) від 14.06.2010 № 436 виклавши назву та п. 1
розпорядження в наступній редакції:

“Про реєстрацію Статуту релігійної громади “Церква
християн віри євангельської “СКИНІЯ” у Святошинсько!
му районі м. Києва при Всеукраїнському Союзі церков
християн віри євангельської п’ятидесятників”. 

“1. Зареєструвати Статут релігійної громади “Церква
християн віри євангельської “СКИНІЯ” у Святошинсько!
му районі м. Києва при Всеукраїнському Союзі церков
християн віри євангельської п’ятидесятників”. 

2. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної грома!
ди християн віри євангельської “СКИНІЯ” у Святошин!
ському районі м. Києва, зареєстрованого розпоряджен!
ням Київської міської державної адміністрації від
14.06.2010 № 436, виклавши його в новій редакції, що
додається.

3. Заступникові голови Київської міської державної ад!
міністрації, відповідно до розподілу обов’язків, прийня!
ти рішення щодо висвітлення у засобах масової інформа!
ції змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про затвердження 
змін до Статуту Київського медичного коледжу № З

Розпорядження № 989 від 15 червня 2011 року

Відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, постанов Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1074 “Про затвердження положення про держав�
ний вищий навчальний заклад”, від 05.04.94 № 228 “Про порядок створення, реорганізацію і ліквідацію
навчально�виховних закладів”, наказів Міністерства освіти і науки України від 02.06.93 № 161 “Про за�
твердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, від 05.02.2003
№ 60 “Про затвердження Примірного статуту вищого навчального закладу”, та з метою приведення уста�
новчих документів у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту Київського медичного
коледжу № З, затвердженого розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 29.12.2002 № 2357, ви!
клавши його в новій редакції, що додається.

2. Пункт 4 розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 29.12.2002 № 2357 “Про створення Ки!
ївського медичного коледжу № З” викласти в такій редак!
ції:

“4. Підпорядкувати вищий навчальний заклад “Київ!
ський медичний коледж № 3” Головному управлінню охо!

рони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)”.

3. Заступнику голови Київської міської державної ад!
міністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рі!
шення щодо висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням нього розпорядження по!
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

“4. Підпорядкувати вищий навчальний заклад “Київський
міський медичний коледж” Головному управлінню охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації)”.

3. Заступнику 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 заступників голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до Статуту 
Київського медичного коледжу ім. П. І. Гаврося

Розпорядження № 993 від 15 червня 2011 року

Відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, постанов Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1074 “Про затвердження положення про держав�
ний вищий навчальний заклад”, від 05.04.94 № 228 “Про порядок створення, реорганізацію і ліквідацію
навчально�виховних закладів”, наказів Міністерства освіти і науки України від 02.06.93 № 161 “Про за�
твердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, від 05.02.2003
№ 60 “Про затвердження Примірного статуту вищого навчального закладу”, та з метою приведення уста�
новчих документів у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту Київського медичного
коледжу ім. П. І. Гаврося, затвердженого розпоряджен!
ням Київської міської державної адміністрації від
28.09.2001 № 2032, виклавши його в новій редакції, що
додається.

2. Пункт 4 розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 28.09.2001 № 2032 “Про створення Ки!
ївського медичного коледжу ім. П. І. Гаврося” викласти в
такій редакції:

“4. Підпорядкувати вищий навчальний заклад “Київ!
ський медичний коледж ім. П. І. Гаврося” Головному

управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції)”.

3. Заступнику голови Київської міської державної ад!
міністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рі!
шення щодо висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження по!
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про проведення Всеукраїнського 
танцювального проекту 

на Майдані Незалежності
Розпорядження № 1383 від 8 серпня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та Порядку організації та про�
ведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�про�
світницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу ТОВ “Стар Медіа” щодо про!
ведення Всеукраїнського танцювального проекту на Май!
дані Незалежності щосуботи з З вересня по 22 жовтня
2011 року.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку
та проведення заходу взяло на себе ТОВ “Стар Медіа”.

3. Головному управлінню з питань внутрішньої політи!
ки та зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції) забезпечити координацію роботи структурних підроз!
ділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо проведення Все!
українського танцювального проекту на Майдані Неза!
лежності.

4. Просити Головне управління МВС України в м. Ки!
єві забезпечити:

— супровід колон учасників Всеукраїнського танцю!
вального проекту щосуботи з 3 вересня по 22 жовтня
2011 року;

— охорону громадського порядку щосуботи з 3 верес!
ня по 22 жовтня 2011 року на Майдані Незалежності, а
також охорону обладнання, техніки на період монтажу/де!
монтажу та під час проведення заходу;

— перекриття вулиці Хрещатик (від вулиці Городецько!
го до вулиці Інституцької) з 00.00 3 вересня до 6.00 4 ве!
ресня 2011 року, а також щосуботи та щонеділі з 10 ве!
ресня до 23 жовтня 2011 року (включно);

— перекриття вулиці Городецького (від вулиці Занько!
вецької до вулиці Хрещатик) з 08.00 до 24.00 щосуботи,
починаючи з 3 вересня до 22 жовтня 2011 року.

5. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу!
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити заходи без!
пеки під час проведення заходу.

6. Головному управлінню контролю за благоустроєм
міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) видати дозвіл
(ордер) на тимчасове порушення благоустрою під час під!
готовки та проведення заходу з 09.00 31 серпня по
22.00 24 жовтня 2011 року на Майдані Незалежності.

7. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчо!
го органу Київської міської ради (Київської міської держав!
ної адміністрації) забезпечити чергування машин швид!
кої медичної допомоги під час проведення заходу.

8. У разі виникнення необхідності проведення загаль!
нодержавних чи міських заходів у період з 3 вересня по
22 жовтня 2011 року на Майдані Незалежності проведен!
ня Всеукраїнського танцювального проекту буде тимча!
сово призупинено з відповідним подовженням терміну
його проведення.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження по!
класти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до Статуту 
Першого Київського медичного коледжу

Розпорядження № 990 від 15 червня 2011 року

Відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, постанов Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1074 “Про затвердження положення про держав�
ний вищий навчальний заклад”, від 05.04.94 № 228 “Про порядок створення, реорганізацію і ліквідацію
навчально�виховних закладів”, наказів Міністерства освіти і науки України від 02.06.93 № 161 “Про за�
твердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, від 05.02.2003
№ 60 “Про затвердження Примірного статуту вищого навчального закладу”, та з метою приведення уста�
новчих документів у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту Першого Київського ме!
дичного коледжу, затвердженого розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 28.09.2001 № 2031, ви!
клавши його в новій редакції, що додається.

2. Пункт 4 розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 28.09.2001 № 2031 “Про створення Пер!
шого Київського медичного коледжу” викласти в такій ре!
дакції:

“4. Підпорядкувати вищий навчальний заклад “Перший
Київський медичний коледж” Головному управлінню охоро!

ни здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Ки!
ївської міської державної адміністрації)”.

3. Заступнику 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 заступників голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до Статуту 
Київського міського медичного коледжу

Розпорядження № 992 від 15 червня 2011 року

Відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, постанов Кабінету Міністрів України від 05.09.96 № 1074 “Про затвердження положення про держав�
ний вищий навчальний заклад”, від 05.04.94 № 228 “Про порядок створення, реорганізацію і ліквідацію
навчально�виховних закладів”, наказів Міністерства освіти і науки України від 02.06.93 № 161 “Про за�
твердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, від 05.02.2003
№ 60 “Про затвердження Примірного статут вищого навчального закладу”, та з метою приведення уста�
новчих документів у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту Київського міського ме!
дичного коледжу, затвердженого розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 28.09.2001 № 2030, ви!
клавши його в новій редакції, що додається.

2. Пункт 4 розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 28.09.2001 № 2030 “Про створення Київ!
ського міського медичного коледжу” викласти в такій редак!
ції:

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 12.04.2005 № 575
Розпорядження № 998 від 20 червня 2011 року

Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву
голови правління релігійної громади “Світло Волі” Рідної Української Національної Віри у Подільському райо�
ні м. Києва від 31.05.2011 та протокол загальних зборів зазначеної релігійної громади від 25.09.2010 № 1,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської дер!
жавної адміністрації від 12.04.2005 № 575 “Про реєстрацію
Статуту релігійної громади “Світло Волі” Рідної Української
Національної Віри у Подільському районі м. Києва:

У назві та у тексті розпорядження слова “у Подільському
районі м. Києва” замінити словами “у Дарницькому районі
м. Києва”.

2. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади
“Світло Волі” Рідної Української Національної Віри у По!

дільському районі м. Києва, зареєстрованого розпоря!
дженням Київської міської державної адміністрації від
12.04.2005 № 575, виклавши його в новій редакції, що до!
дається.

3. 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
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Ìîäí³ ëÿëüêè â Êèºâ³
Ó ñòîëèö³ ïîêàçàëè ³ãðàøêè ç ïàïåðó, òêàíèíè
òà ñ³íà
Ìàðèíà ×ÎÐÍÀ
“Õðåùàòèê”

Мин лими вихідними Між-
народний вистав овий
центр перетворився на
ляль ов раїн . У раїн-
сь і та російсь і митці
презент вали т т свої
витвори. Все до останньо-
о ґ дзи а — р чна ро-
бота.

Âèñòàâêà “Ìîäíà ëÿëüêà” îá’-
ºäíàëà ó ñòîëèö³ á³ëüøå ÿê ñîò-
íþ ìàéñòð³â. Óñ³ ðàçîì âîíè
ñòâîðèëè áàãàòîñþæåòíó êîìïî-
çèö³þ: áåçë³÷ êîëåêö³éíèõ ³ãðà-
øîê ³ç ñ³íà, ïàïåðó, ã³ïñó òà âîâ-
íè îæèâèëè ñêëÿí³ â³òðèíè.

“ß ðîáëþ ñâî¿õ ëÿëüîê ç óÿâè,
òîìó âîíè íå ñõîæ³ íà ³íøèõ ïåð-
ñîíàæ³â,— ðîçïîâ³äàº êèÿíêà
Ìàð³ÿ Êîðîëüîâà. — Çàõîïèëàñÿ
ëÿëüêàðñòâîì ðîê³â òðè òîìó, òå-
ïåð íå ìîæó çóïèíèòèñÿ”.

Ìàéæå âñ³ ðîáîòè ìèñòêèíÿ
âèãîòîâëÿº ç ïàï³ð-êëåþ â ºäèíî-
ìó åêçåìïëÿð³. Íà ñòâîðåííÿ îä-
í³º¿ ëÿëüêè Ìàð³ÿ âèòðà÷àº òðî-
õè á³ëüøå ÿê ì³ñÿöü. ×àñ ïîòð³-
áåí íà ï³äñèõàííÿ øàð³â òà ô³ë³ã-
ðàííó ðîáîòó. “Íàéá³ëüøå ÿ ö³-
íóþ ò³ ³ãðàøêè, ÿê³ çàáðàëè â ìå-

íå íàéá³ëüøå ÷àñó, ñèë ³ íàòõíåí-
íÿ. Íàïðèêëàä, ëÿëüêó “Ãàðÿ÷èé
øîêîëàä” ëþáëþ çà âèòîí÷åíèé
êîñòþì. Äîâåëîñÿ äîáðå ïîòðó-
äèòèñÿ, ùîá â³í ìàâ ñàìå òàêèé
âèãëÿä”,— ðîçïîâ³äàº Ìàð³ÿ Êî-
ðîëüîâà.

²ãðàøêè ç ñ³íà, õî÷ ³ ïîçáàâëå-
í³ âèòîí÷åíîñò³, îäðàçó ç³áðàëè
áàãàòî ïðèõèëüíèê³â. “Âîíè ïàõ-
íóòü ÷óäîâî, íåìîæëèâî â³ä³-
éòè”,— ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿìè â³ä-
â³äóâà÷êà âèñòàâêè Ñâ³òëàíà Íà-
ãîðíÿê. “Öå çâè÷àéíå ñ³íî,— ðîç-
ïîâ³ëà àâòîðêà âèðîá³â Ãàííà
Ïåòðè÷åíêî.— Ó òåõí³ö³ ðîáîòè
í³÷îãî íàäîñîáëèâîãî íåìàº: ïà-
õó÷å ñ³íî òà áàæàííÿ”,— óñì³õàº-
òüñÿ ëÿëüêàðêà.

Ðîáîòè ùå îäí³º¿ ìàéñòðèí³
Òàìàðè Ïèâíþê âðàæàþòü ðå-
àë³ñòè÷í³ñòþ. “²íêîëè ìåí³ é ñà-
ì³é çäàºòüñÿ, ùî âîíè æèâ³”,—
êàæå ïàí³ Òàìàðà.

Äåðæàâíèé ìóçåé ³ãðàøêè çà-
ïðîïîíóâàâ â³äâ³äóâà÷àì åêñïî-
çèö³þ ðàðèòåòíèõ åòí³÷íèõ ëÿ-
ëüîê. Ãîëîâíà îñîáëèâ³ñòü öèõ
ðîá³ò — âäàëî ïåðåäàòè õàðàêòåð
òà ìåíòàë³òåò íàðîäó, àëå íå ïî-
ðóøèòè âîäíî÷àñ çàêîí³â ëÿëü-
êàðñòâà. Á³ëüø³ñòü àâòîð³â íàçè-
âàþòü ñâî¿ ðîáîòè òðàäèö³éíî —
³ãðàøêè. Îäíàê ïîãîäæóþòüñÿ,
ùî íàâðÿä ÷è ëþäè ¿õ êóïóþòü,

àáè ãðàòèñÿ. Âàðò³ñòü àâòîðñüêî¿
ëÿëüêè — â³ä òðüîõñîò ãðèâåíü ³
á³ëüøå. “Ìî¿ òâîðè êîøòóþòü â³ä
3000 äî 4000 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ö³-
íà çàëåæèòü â³ä ñêëàäíîñò³ ðîá³ò.
Ìóøó ñêàçàòè, ùî öå íåäîðîãî,
çâàæàþ÷è íà âàæêó ïðàöþ ðóê ³
óÿâè”,— êàæå ëÿëüêàðêà Ìàð³ÿ.

Â³äâ³äóâà÷êà âèñòàâêè Âàëåí-
òèíà Æóðàâåëü êóïóº äëÿ äîíüêè
ïëåòåíó ³ãðàøêó. “Öÿ äåøåâøà,—
ïîÿñíþº ïàí³ Âàëåíòèíà.— Çâ³ñ-
íî, õî÷åòüñÿ ìàòè ëÿëüêó ç “æè-
âèì” îáëè÷÷ÿì, àëå âîíà äóæå
äîðîãà. ² ãðàòèñÿ íåþ äèòèí³, ìà-
áóòü, áóäå íåçðó÷íî”.

Ëÿëüêè, ñïðàâä³, äåùî â³ä³-
éøëè â³ä ñâîº¿ ïåðøî÷åðãîâî¿
ôóíêö³¿ — ãðè. Àâòîðñüêà ³ãðàø-
êà íàáóëà øèðîêî¿ ïîïóëÿðíîñò³
ï’ÿòü-äåñÿòü ðîê³â òîìó, òîä³ âî-
íà é ñòàëà ñóâåí³ðîì, åëåìåíòîì
äåêîðó òîùî. Áàãàòî äîðîñëèõ
ñòâîðþþòü ö³ë³ ëÿëüêîâ³ êîëåê-
ö³¿, âàðò³ñòü ÿêèõ ñÿãàº êðóãëåíü-
êèõ ñóì. “Ìåí³ òîð³ê íà ï’ÿòäå-
ñÿòèð³÷÷ÿ ïîäàðóâàëè âåëèêó
ëÿëüêó ðó÷íî¿ ðîáîòè,— ðîçïîâ³-
äàº Àíàòîë³é Ïàâëèøèí.— ß
ñïî÷àòêó àæ îòîðîï³â, à ïîò³ì
³äåÿ ñïîäîáàëàñÿ. Ñüîãîäí³ êóïóþ
ëÿëüêó íà äåíü íàðîäæåííÿ äî-
ðîñë³é äîíüö³. Óïåâíåíèé, ùî ¿é
ñïîäîáàºòüñÿ, àäæå ³ãðàøêà ïî-
âåðòàº â äèòèíñòâî”

Головне правління ом нальної власності
м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

1. Провідний спеціаліст відділ адміністративно о забезпечення
правління методоло ічно о та адміністративно о забезпечення
(тимчасово на період відп ст и по до ляд за дитиною ві ом до трьох
ро ів основно о працівни а).

2. Головний спеціаліст відділ адміністративно о забезпечення
правління методоло ічно о та адміністративно о забезпечення.

3. Головний спеціаліст відділ методоло ічно о забезпечення
правління методоло ічно о та адміністративно о забезпечення
(тимчасово на період відп ст и по до ляд за дитиною ві ом до трьох
ро ів основно о працівни а).

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів: вища освіта
відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним
рівнем ма істра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній сл жбі
на посаді спеціаліста І або II ате орій не менше 1 ро або стаж роботи
за фахом в інших сферах е ономі и не менше 2 ро ів (для провідно о
спеціаліста), стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді
провідно о спеціаліста не менше 1 ро , або за фахом в інших сферах
е ономі и не менше 3 ро ів (для оловних спеціалістів), ромадянство
У раїни, обов’яз ове дос онале знання державної мови, основні принципи
роботи на омп’ютері та відповідних про рамних засобів. Головне
правління житлом не забезпеч є.

З ідно з чинним поряд ом щодо заміщення ва антних посад державних
сл жбовців он рсанти с ладають письмовій формі іспити на знання
Констит ції У раїни, за онів У раїни “Про державн сл жб ”, “Про засади
запобі ання і протидії ор пції”, а та ож за онодавства з рах ванням
специфі и ф н ціональних повноважень Головно о правління.

До менти приймаються протя ом 30 днів з дня оп блі вання
о олошення про он рс за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 517,
т. 278-71-78.

Ком нальне підприємство “Підрядне спеціалізоване
шляхове ремонтно-б дівельне правління”,

розташоване за адресою: 03061, м. Київ, в л. Пост-Волинсь а, 3,
о олош є про продаж перерахованих нижче машин та механізмів:

1. Автомобіль самос ид ЗИЛ ММЗ-45065, шасі №V34294891, пробі — 381705 м, 1997 ро
вип с .

2. Автомобіль вантажний ЗИЛ-431412, КО-713, шасі №Р3387553, пробі 268410 м, 1994 ро
вип с .

3. Автомобіль вантажний КАМАЗ-55111, шасі №ХТС55110R1075239, пробі 507554 м, 1994
ро вип с .

4. Напівпричіп ОЗТП, шасі №871110454, пробі 258600 м, 1991 ро вип с .

5. Напівпричіп ОЗТП, шасі № б/н, пробі 179340 м, 1992 ро вип с .

6. Навантаж вач УН-053, заводсь ий №25056, дви н №б/н, пробі — 13144 м/ , 1990 ро
вип с .

7. Навантаж вач УН-053, заводсь ий №277000, дви н № 7100, пробі — 19128 м/ , 1990 ро
вип с .

8. Б льдозер ДЗ-110, заводсь ий №20698/2, дви н №212416, пробі — 5994 м/ , 1987 ро
вип с .

9. Кото ДУ-47, заводсь ий №40, дви н №2887078, пробі — 4598 м/ , 1992 ро вип с .

За детальною інформацією та довід ами звертатись за телефонами: 404-41-09,
8-067-782-57-17, 8-050-444-31-50.

Головне правління апітально о б дівництва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о
спеціаліста ошторисно-до овірно о відділ .

Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о
спрям вання (ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній
сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не менше 1 ро , або стаж роботи
за фахом в інших сферах правління не менше 3 ро ів, вільне володіння
ПК, висо е поч ття обов’яз , дисциплінованість.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання
о олошення про он рс за адресою: 03073, м. Київ, в л. Фр нзе, 113,
он. тел. 200-38-80.

Солом’янсь ий районний с д м. Києва повідомляє про те, що роз ляд цивільної справи
за позовом Конотоп Неллі Володимирівни до Ковален о Світлани Валентинівни, Ковален а
Оле сія Оле сійовича, третя особа: Солом’янсь е РУГУ МВС У раїни в м. Києві, про с нення
переш од здійсненні права власності, призначено на 16 вересня 2011 ро на 10.00 в приміщенні
с д за адресою: м. Київ, в л. Ш това, 1, аб. 14, під олов ванням с дді Зінчен а С. В.

У с дове засідання ви ли ається відповідач:
Ковален о Світлана Валентинівна, останнє відоме місце проживання: м. Київ. в л. Каменярів, 25.
Ковален о Оле сій Оле сійович, останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л. Каменярів, 25.
У разі вашої відс тності справа б де роз лядатися на підставі наявних справі до азів.
С ддя Зінчен о С. В.

Святошинсь ий районний с д
міста Києва ви ли ає відповідача
Ш тен о О сан Анатоліївн , я а
прож.: м. Київ, в л. Набережно-
Л ова, б д. 1, в. 58, в с дове
засідання на 5.09.2011 ро на 12.00,
я е відб деться в приміщенні с д за
адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а,
142, зал № 4.
С ддя Маз р І.В.

Оболонсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Без сь о о Дмитра Юрійовича
я відповідача по цивільній справі № 2-
4614/11 за позовом Гринь о Анастасії
Ми олаївни про стя нення аліментів в
с дове засідання на 13 жовтня 2011 ро
на 10.00. Адреса с д : м. Київ, в л.
Тимошен а, 2-є, аб. 9, с ддя Васалатій
К.А. Наслід и неяв и в с дове засідання
особи, я а бере часть справі,
передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК У раїни,
ст. 185-3 КпАП У раїни.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення он рс з відбор с б’є тів оціночної

діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и нежило о приміщення за адресою: м. Київ, в л. Са са ансь о о,
60, літ. “В” на ви онання постанови про від риття ви онавчо о провадження оловно о державно о ви онавця відділ
прим сово о ви онання рішень Державної ви онавчої сл жби У раїни Маз ра Г.І. від 18.07.2011 № 27791365.

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

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005№ 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 22.08.2011№ 1483 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних
роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни вересні 2011 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 вересня 2011 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів,
місь о о еле трично о транспорт та ом нально-
поб тових потреб релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

63,31 12,66 75,97 83,56 16,71 100,27

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-
поб тові потреби релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од
(Постанова НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини
пот жності — в дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно
з За оном У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005
№ 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 18.00
з 22.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 18.00 до 22.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

АК “Київенер о”

№ п/п Адреса об’є та С б’є т оціночної діяльності — переможець он рс

1.
Нежилі приміщення -

м. Київ, в л. Са са ансь о о, 60, літ. “В”
ТОВ “Не ос-Ріелті”

Відповіді на росворд

По оризонталі: 7. аламб р 9. і ана 10. Еос 11. адреса 12. шахи 13. вертеп 15. па ода 17. ра рс 19. ост 21. термос

23. ора л 25. а р 27. раїна 30. ма ама 32. оренда 33. явір 35. рапана 36. ідо 37. ди тат 38. розмарин.

По верти алі: 1. ландшафт 2. рамено 3. облава 4. містер 5. п нш 6. знахар 8. ре рес 14. папаха 16. доміно 18. ш

19. оса 20. тор 22. ера 24. ламантин 26. ондор 28. равли 29. арбітр 30. маразм 31. ап ан 34 рать.


