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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про порядок денний пленарного засідання 
VII сесії Київради VI скликання 25.05.11

Рішення Київської міської ради № 185/5572 від 25 травня 2011 року

Враховуючи подання постійних комісій Київради, депутатських фракцій Київської міської ради, Погоджу�
вальної ради голів депутатських фракцій, Президії Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання 
VII сесії Київради VI скликання 25.05.11 наступні питання:

1. Про присвоєння звання “Почесний громадянин міс$
та Києва”. (2 проекти)

2. Про створення дитячо$юнацької спортивної школи
“Школа боротьби”.

3. Про найменування нових вулиць у мікрорайоні Ча$
паєвка в Голосіївському районі міста Києва.

4. Про найменування нових вулиць у м. Києві.
5. Про перейменування станції Київського метрополітену.
6. Про визнання такими, що втратили чинність, рішень

Київської міської ради від 01.07.99 № 342/443 та від
01.06.2000 № 144/865.

7. Про внесення змін та доповнень до рішення Київ$
ради від 19.12.2006 № 280/339 “Про затвердження Про$
грами зміцнення законності, посилення боротьби зі зло$
чинністю у м. Києві на 2007—2011 роки”.

8. Про затвердження статуту Київської міської школи
вищої спортивної майстерності.

9. Про внесення змін до рішення Київради від 15.11.07
№ 1250/4083 “Про затвердження статутів дитячо$юнаць$
ких спортивних шкіл у новій редакції”.

10. Про затвердження Програми “Освіта Києва. 2011—
2015 рр.”.

11. Про внесення змін до міської цільової програми
“Соціальне партнерство” на 2011—2015 роки та фінансу$
вання її заходів у 2011 році”.

12. Про передачу в оренду Київській міській організа$
ції Товариства Червоного Хреста України нежилих примі$
щень у будинку № 4, літ. Б на бульв. Т. Г. Шевченка.

13. Про внесення змін до міської цільової програми
“Турбота. Назустріч киянам” на 2011—2015 роки та фінан$
сування заходів у 2011 році”.

14. Про затвердження міської цільової програми спри$
яння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдик$
ції та інших судових органів у місті Києві на 2011—2015
роки.

15. Про затвердження Міської цільової програми “Га$
ряча вода у місті Києві” на 2011 —2015 роки.

16. Про створення комісії Київської міської ради із за$
безпечення реалізації житлових прав мешканців гурто$
житків.

17. Про розгляд протестів заступника прокурора 
м. Києва від 14.03.2011 № 07/1$106 вих$11 на пункт 3
рішення Київської міської ради від 16.10.2008 № 498/498
та від 14.03.2011 № 07/1$106/1 вих$11 на рішення Київ$
ської міської ради від 24.12.2009 № 911/2980.

18. Про внесення змін до деяких рішень Київської місь$
кої ради.

19. Про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади міста Києва, право
оренди яких виборюється на конкурсних засадах (5 про$
ектів).

20. Про внесення змін до рішень Київської міської ра$
ди з питань оренди.

21. Про передачу до сфери управління Служби безпе$
ки України нежилих приміщень шостого та сьомого повер$
хів будинку комунальної власності територіальної грома$
ди міста Києва на вул. Лебедєва, 14$А.

22. Про скасування рішення Київської міської ради від
23.04.2009 № 370/1426 “Про передачу в оренду нежилих
приміщень будинку № 5/31 на вулиці Андріївський узвіз
Музею мистецтва та археології Середземномор’я і Близь$
кого Сходу”.

23. Про передачу релігійній громаді Макаріївської па$
рафії Української Православної Церкви в Шевченківсько$
му районі м. Києва у безоплатне користування (позичку)
споруду церкви св. Макарія на вул. Стара Поляна, 46.

24. Про задоволення протесту Прокуратури міста Ки$
єва від 10.02.2011 № 07/5$52 вих$11 на частину 2 пунк$
ту 10.1 розділу 10 Порядку передачі майна територіаль$
ної громади міста Києва в оренду, затвердженого рішен$
ням Київської міської ради від 28.09.2006 № 34/91.

25. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва від 09.12.2010 № 07/3$662$вих$10 на п. 3 додатку
2 до рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 62/723
“Про програму приватизації комунального майна терито$
ріальної громади міста Києва на 2007—2010 роки”.

26. Про розгляд протесту прокуратури міста Києва від

29.10.2010 № 07/1$2448$10 на рішення Київради від
19.02.2009 № 85/1140 у частині включення до Програми
приватизації нежитлової будівлі на вул. Трьохсвятитель$
ська, 7, літ. А. (2 проекти, № 2 — Альтернативний проект
“Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 29.10.10 № 07/1$2448$10 на рішення Київради від
19.02.09 № 85/1140 у частині включення до Програми
приватизації нежитлової будівлі на вул. Трьохсвятитель$
ській, 7, літ. А, Б, Г”).

27. Про прийняття до комунальної власності територі$
альної громади міста Києва гідротехнічних споруд.

28. Про надання дозволів на укладання договорів орен$
ди, на продовження договорів оренди та внесення змін
до рішень Київської міської ради з питань оренди.

29. Про передачу до сфери управління Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації житлового
будинку на вул. Володі Дубініна, 6.

30. Про задоволення протесту Прокуратури міста Ки$
єва від 10.01.2011 № 07/1$3 вих$10 на рішення Київської
міської ради від 28.08.2008 № 105/105 в частині переда$
чі нежилих будинків комунальної власності територіаль$
ної громади міста Києва на вул. Володимирська, 86, 
літ. А у власність ТОВ “Бізнес Аксіома” та на вул. Б. Хмель$
ницького, 78, літ. А у власність ТОВ “Валеон А”.

31. Про внесення змін до рішення Київради від 24.06.04
№ 322/1532 “Про затвердження переліку нежилих будин$
ків комунальної власності територіальної громади міста
Києва, які підлягають реконструкції або реставрації за за$
лучені кошти”.

32. Про підпорядкування комунального підприємства
“Автотранспортне підприємство Київської міської ради”
Управлінню справами виконавчого органу Київської місь$
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

33. Про надання дозволів на передачу майна терито$
ріальної громади міста Києва в оренду та в суборенду.

34. Про прийняття спадщини.
35. Про передачу товариству з обмеженою відпові$

дальністю “МАСТЕР$АВІА” земельних ділянок для будів$
ництва, обслуговування та експлуатації комплексу будин$
ків і споруд міжнародного аеропорту на вул. Медовій
(аеропорт “Київ” Жуляни”) у Солом’янському районі 
м. Києва.

36. Звіт виконавчого органу Київської міської ради (Ки$
ївської міської державної адміністрації) про підсумки ро$
боти з підготовки та проведення в Україні фінальної час$
тини чемпіонату Європи 2012 року з футболу за 2010
рік.

37. Про затвердження звіту про виконання міського
бюджету м. Києва за 2010 рік.

38. Про затвердження звіту про виконання Програми
соціально$економічного розвитку м. Києва за 2010 рік.

39. Про затвердження звіту про виконання бюджету
Голосіївського району міста Києва за 2010 рік.

40. Про затвердження звіту про виконання бюджету
Дніпровського району м. Києва за 2010 рік.

41. Про затвердження звіту про виконання бюджету
Деснянського району м. Києва за 2010 рік.

42. Про затвердження звіту про виконання бюджету
Дарницького району м. Києва за 2010 рік.

43. Про затвердження звіту про виконання бюджету
Оболонського у м. Києві району за 2010 рік.

44. Про затвердження звіту про виконання бюджету
Печерського району м. Києва за 2010 рік.

45. Про затвердження звіту про виконання бюджету
Подільського району міста Києва за 2010 рік.

46. Про затвердження звіту про виконання бюджету
Солом’янського району м. Києва за 2010 рік.

47. Про затвердження звіту про виконання бюджету
Святошинського району міста Києва за 2010 рік.

48. Про затвердження звіту про виконання бюджету
Шевченківського району м. Києва за 2010 рік.

49. Про затвердження звіту тимчасової контрольної ко$
місії Київради з вивчення ситуації, що склалась у взаємо$
відносинах Київської міської ради з АЕК “Київенерго”.

50. Про затвердження попереднього звіту та продов$
ження роботи тимчасової контрольної комісії з опрацю$
вання рішення Київради “Щодо деяких питань організа$
ційної єдності із видачі ордерів на: розміщення тимчасо$
вих споруд (малих архітектурних форм) від 28.10.10”.

51. Про направлення депутатських запитів Київському
міському голові та посадовим особам.

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

53. Про внесення змін до рішення Київради від

30.12.2010 № 574/5386 “Про Програму соціально$еко$
номічного та культурного розвитку м. Києва на 2011 рік”.

54. Про здійснення в 2011 році зовнішнього запози$
чення до бюджету м. Києва.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу до сфери управління 
Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації житлового будинку 
на вул. Володі Дубініна, 6

Рішення Київської міської ради № 215/5602 від 25 травня 2011 року

Відповідно до статей 6, 327 Цивільного кодексу України, пункту 31, частини першої статті 26, частин
другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від 28.03.05 № 467 “Про прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та реконструкцію гуртожитку на вул. Дубініна, 6”, у зв’язку із закін�
ченням реконструкції гуртожитку на вул. Володі Дубініна, 6 під житловий будинок (акт державної приймаль�
ної комісії, затверджений розпорядженням Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації від
25.09.08 № 1280) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати до сфери управління Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації житловий будинок на
вул. Володі Дубініна, 6.

2. Голосіївській районній в місті Києві державній адмініс$
трації визначити у встановленому порядку балансоутримува$
ча житлового будинку, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
та Головному управлінню житлового забезпечення виконав$
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав$

ної адміністрації) разом з комунальним підприємством з ут$
римання та експлуатації житлового фонду спеціального при$
значення “Спецжитлофонд” забезпечити в установленому
порядку передачу об’єкта згідно з пунктами 1, 2 цього рі$
шення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету 

м. Києва за 2010 рік
Рішення Київської міської ради № 232/2619 від 25 травня 2011 року

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету 
м. Києва за 2010 рік згідно з додатком 1.

1.1. По доходах у загальній сумі: 12 662 221,6 тис. грн,
у тому числі:

— по доходах загального фонду: 11 095 741,0 тис. грн,
— по доходах спеціального фонду: 1 566 480,6 тис. грн.
1.2. По видатках у загальній сумі: 13 178 081,3 тис. грн,

у тому числі:
— по видатках загального фонду: 11 715 391,7 тис. грн,
— по видатках спеціального фонду: 1 462 689,6 тис. грн.
1.3. По фінансуванню бюджету: 515 859,7 тис. грн, у то$

му числі:
— зміна обсягів готівкових коштів: —130 747,5 тис. грн,
— зміна обсягів депозитів і цінних паперів, що викорис$

товуються для управління ліквідністю: —2 401,3 тис. грн,

— фінансування за рахунок коштів єдиного казначей$
ського рахунку: 668 037,0 тис. грн,

— фінансування за борговими операціями: —19028,5 тис. грн.
1.4. Взяти до відома, що фактичне виконання місько$

го бюджету м. Києва за 2010 рік по доходах становить
74,3%, по видатках —75,9% до планових показників, за$
тверджених Київською міською радою з урахуванням змін
на 01.01.2011.

2. Взяти до відома звіт про виконання бюджету міста Ки$
єва за 2010 рік згідно з додатком 2.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу до сфери управління 
Служби безпеки України 

нежилих приміщень шостого 
та сьомого поверхів 

будинку комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

на вул. Лебедєва, 14?а
Рішення Київської міської ради № 209/5596 від 25 травня 2011 року

Відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини
п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Служби
безпеки України від 27.12.10 № 51/20�11767, враховуючи пункт 5.1.3 протоколу № 73 засідання постій�
ної комісії Київради з питань власності від 15.02.11, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати до сфери управління Служби безпеки Укра$
їни нежилі приміщення шостого та сьомого поверхів загаль$
ною площею 1580,00 кв. м у будинку № 14$а на вул. Лебе$
дєва.

2. Встановити, що Служба безпеки України має право
проводити усі дії щодо ефективного використання нежилих
приміщень, зазначених у пункті 1 цього рішення, крім від$
чуження та передачі у користування третім особам.

3. Доручити Головному управлінню комунальної власно$

сті м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки$
ївської міської державної адміністрації) разом із комуналь$
ним підприємством “Київжитлоспецексплуатація” здійсни$
ти передачу нежилих приміщень згідно з пунктом 1 цього
рішення в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



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

від 12.12.2008 № 1730
Розпорядження № 1015 від 21 червня 2011 року

Керуючись Законами України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, наказом Міністерства будівництва, архітектури та жит�
лово�комунального господарства України від 16.01.2007 № 7 “Про затвердження Положення про громад�
ський контроль у сфері благоустрою населених пунктів”, з метою забезпечення належного громадського
контролю у сфері благоустрою міста Києва в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про втрату чинності розпоряджень
Розпорядження № 1017 від 21 червня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 18.05.2011 № 526 “Про утворення регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі”, з метою приведення у відповідність нормативних актів до вимог за�
конодавства України, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Визнати такими, що втратили чинність:
— розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) від
14.07.2009 № 809 “Про утворення місцевих та регіональних
галузевих рад підприємців”;

— розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.11.2009
№ 1318 “Про утворення регіональних галузевих рад підпри$
ємців м. Києва”; розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

14.06.2010 № 441 “Про внесення змін до розпорядження ви$
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23.11.09 № 1318”;

— розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
21.04.2011 № 599 “Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь$
кої державної адміністрації) від 23.11.2009 № 1318 “Про ут$
ворення регіональних галузевих рад підприємців м. Києва”.

Голова О. Попов

Про утримання автомобільних доріг і тротуарів
у м. Києві в зимовий період 2011/2012 рр.

Розпорядження № 1028 від 22 червня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, з метою забезпечення своєчасного прибирання снігу з автомобільних доріг і троту�
арів у м. Києві в зимовий період 2011/2012 рр., в межах функцій органу місцевого самоврядування:

І. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
1.1. Організувати цілодобове чергування та роботу спеці$

альних машин і механізмів в комунальних підприємствах шля$
хово$експлуатаційних управліннях по ремонту та утриманню ав$
томобільних шляхів та споруд на них (далі ШЕУ), комунально$
му підприємстві шляхово$експлуатаційному управлінні по ре$
монту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
“Магістраль” (далі ШЕУ “Магістраль”), комунальному підпри$
ємстві по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва “Ки$
ївавтошляхміст” (далі КП “Київавтошляхміст”) у термін з
01.11.2011 до 01.04.2012 в кількості згідно з переліком (до$
даток 1).

1.2. Забезпечити виконання технології комплексного засто$
сування засобів механізації для своєчасного здійснення необ$
хідних робіт на вулично$дорожній мережі міста та безпечних
умов руху транспорту в зимовий період 2011/2012 рр. (дода$
ток 2).

1.3. Організувати у кожному ШЕУ, ШЕУ “Магістраль”, КП “Ки$
ївавтошляхміст” цілодобове чергування не менше 5 одиниць сні$
гоприбиральних машин, укомплектованих навісним обладнан$
ням, у період з 20.10.2011 до 01.11.2011 та з 01.04.2012 до
01.05.2012, для прибирання снігу під час можливих снігопадів.

1.4. Забезпечити своєчасне прибирання та вивезення сні$
гу згідно з вимогами ДСТУ$3587$97 “Безпека дорожнього ру$
ху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимо$
ги до експлуатаційного стану”.

1.5. Першочергово в період снігопадів, ожеледиці, інших не$
сприятливих погодних умов виконувати посипальними мате$
ріалами обробку проїзних частин вулиць із складними умова$
ми руху, головних магістральних вулиць і вулиць центральної
частини міста, а також вулиць, по яких проходять маршрути
руху громадського транспорту загального користування, з на$
данням інформації комунальній службі перевезень виконавчо$
го органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) та комунальному підприємству “Київпастранс”
про хід виконання цих робіт до 5.00 (додаток 3).

1.6. Забезпечити до 01.10.2011 комплектування експлу$
атаційних служб огороджувальними бар’єрами, направляючи$
ми конусами та комплектами необхідних дорожніх знаків, які
тимчасово виставлятимуться у місцях виконання робіт із очи$
щення проїзної частини вулиць та вивезення снігу, згідно з
чинними нормативами.

1.7. Виконати до 15.10.2011 ремонт і профілактичні робо$
ти на зливоприймальних системах, а також забезпечити водо$
відведення у місцях збирання талої та зливової води на проїз$
ній частині доріг.

1.8. Здійснити до 01.10.2011 необхідні природоохоронні
заходи в місцях складування посилальних матеріалів згідно з
переліком (додаток 4).

1.9. До 15.04.2012 привести в належний стан місця для
тимчасового накопичення снігу.

1.10. Забезпечити першочергове вивезення снігу з вулиць
та інженерних споруд міста згідно з переліком (додаток 5).

1.11. Забезпечити вжиття запобіжних заходів щодо недо$
пущення попадання посипальних матеріалів на газони та при$
стовбурні лунки дерев (кущів) під час обробки проїзних час$
тин вулиць та тротуарів.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям, кому$
нальній корпорації “Київавтодор”, комунальному підприємству
“Київпастранс”, комунальному підприємству “Київтранспарк$
сервіс”, Київському комунальному об’єднанню зеленого будів$
ництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзелен$
буд”, власникам автозаправочних станцій та автостоянок, суб’$
єктам підприємницької діяльності в межах повноважень:

2.1. Забезпечити прибирання та вивезення снігу із закріп$
лених за ними під’їздів до медично$профілактичних установ,
внутрішньоквартальних проїздів, доріжок, прибудинкових те$
риторій, пішохідних переходів, тротуарів, місць для паркуван$

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та внесення змін до деяких розпоряджень

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1029 від 22 червня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про теплопостачання”, “Про
житлово�комунальні послуги”, з метою упорядкування розпоряджень виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації):
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1. Внести до розпорядження виконавчого органу Ки$
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації) від 12.12.2008 № 1730 “Про громадський контроль
у сфері благоустрою м. Києва” наступні зміни та допов$
нення:

1.1. У тексті розпорядження слова “Головне управлін$
ня контролю за благоустроєм міста Києва” у всіх відмін$
ках замінити словами “Головне управління контролю за
благоустроєм” у відповідних відмінках.

1.2. Пункт 2 викласти в наступній редакції:
“Громадські інспектори благоустрою м. Києва призна$

чаються та позбавляються права виконувати обов’язки
громадського інспектора м. Києва наказом начальника
Головного управління контролю за благоустроєм після
проходження співбесіди та виявлення претендентом знань

з основ законодавства з питань благоустрою м. Києва.
За результатами співбесіди начальник Головного

управління контролю за благоустроєм подає на погоджен$
ня першому заступнику голови Київської міської держав$
ної адміністрації Мазурчаку О. В. письмове клопотання про
призначення осіб — претендентів на громадського інспек$
тора м. Києва”.

2. Заступникові голови Київської міської державної ад$
міністрації згідно з розподілом обов’язків, прийняти рі$
шення щодо висвітлення змісту цього розпорядження в
засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження по$
класти на першого заступника голови Київської міської
державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

1. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації):

від 29.12.2010 №1222 “Про встановлення тарифів на кому$
нальні послуги з централізованого опалення і постачання га$
рячої води виконавцям цих послуг усіх форм власності для
здійснення розрахунків з населенням, згідно з тарифами на теп$
лову енергію, затвердженими Національною комісією регулю$
вання електроенергетики України”;

від 27.01.2011 №101 “Про встановлення тарифів на кому$
нальні послуги з централізованого постачання холодної води і
водовідведення холодної та гарячої води для населення та та$
рифів на послуги з централізованого водопостачання та водо$
відведення, що надаються Київським квартирно$експлуатацій$
ним управлінням Міністерства оборони України”;

від 27.01.2011 №99 “Про встановлення тарифів на тепло$
ву енергію та встановлення тарифів на комунальні послуги з
централізованого постачання гарячої води виконавцям цих по$
слуг усіх форм власності для здійснення розрахунків з насе$
ленням”;

від 30.04.2010 №328 “Про затвердження тарифів на тепло$
ву енергію та встановлення, погодження тарифів на комуналь$
ні послуги з централізованого опалення і постачання холодної
та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води для
відпуску релігійним організаціям”.

2. Внести зміни до розпоряджень виконавчого органу Ки$
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

виключити пункт 1 розпорядження виконавчого органу Ки$
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 29.12.2010 Nа1220 “Про встановлення тарифів на комуналь$
ні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої
води виконавцям цих послуг усіх форм власності для здійснен$
ня розрахунків з бюджетними установами та іншими спожи$
вачами, згідно з тарифами на теплову енергію, затверджени$
ми Національною комісією регулювання електроенергетики
України” (зі змінами);

виключити пункт 2 розпорядження виконавчого органу Ки$
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 22.02.2011 № 234 “Про внесення змін до розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30.06.2009 Nа758 та від 27.01.2011
Nа101”.

3. Це розпорядження набирає чинності з 01.07.2011.
4. Заступнику голови Київської міської державної адмініс$

трації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в за$
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної адміністра$
ції згідно з розподілом обовТязків.

Голова О. Попов

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ня транспорту, автостоянок, автозаправочних станцій, зупи$
нок громадського транспорту.

2.2. Здійснювати першочергове прибирання майданчиків
відстою та розворотних кілець тролейбусів на кінцевих зупин$
ках, а також кінцевих зупинок автобусних маршрутів згідно з
переліком (додаток 6).

2.3. Не допускати складування снігу із залишками солі на
газонах і під деревами та чагарниками.

2.4. Тимчасове накопичення снігу в зарезервованих зонах
тротуарів, вільних від зелених насаджень, здійснювати на ву$
лицях згідно з переліком (додаток 7).

3. Головному управлінню транспорту та зв’язку забезпечи$
ти своєчасне фінансування робіт із утримання та прибирання
доріг, а також заготівлі посипальних матеріалів для обробки
дорожнього покриття у зимовий період 2011/2012 рр. (дода$
ток 8).

4. Встановити, що тимчасове накопичення снігу у зимовий
період 2011/2012 рр. здійснюється у місцях, визначених пе$
реліком згідно з додатком 9.

5. Заборонити вивезення побутових, виробничих, будівель$
них та інших відходів у місця, що визначені в пункті 4 цього
розпорядження.

6. Комунальному підприємству “Київдорсервіс”:
6.1. Здійснити заходи із обмеження руху транспортних за$

собів в зимовий період 2011/2012 рр. з 01.11.2011 до
01.04.2012 шляхом встановлення тимчасових дорожніх знаків
з відповідними табличками на вулицях згідно з переліком (до$
даток 10).

6.2. При випаданні снігу шаром завтовшки 3—5 см протя$
гом однієї години, а також у період інтенсивних снігопадів за
заявками ШЕУ та диспетчерів комунального підприємства “Ки$

ївпастранс” перемикати світлофори на миготливий режим сиг$
налу жовтого кольору на перехрестях вулиць згідно з перелі$
ком (додаток 11).

6.3. Здійснити заходи щодо попередження водіїв транс$
портних засобів про умови дорожнього руху шляхом встанов$
лення на постійне положення попереджувальних дорожніх зна$
ків на вулицях згідно з переліком (додаток 12).

6.4. Розробити та узгодити з управлінням Державтоінспек$
ції ГУ МВС України в м. Києві схеми встановлення дорожніх зна$
ків на ділянках вулично$шляхової мережі, мостах, естакадах та
шляхопроводах, із зазначенням точних прив’язок до місцево$
сті і способу їх кріплення згідно з додатками 10,12, 14.

7. Комунальному підприємству “Київтранспарксервіс” за$
безпечити систематичне прибирання та вивезення снігу з май$
данчиків для паркування.

8. Просити управління Державтоінспекції ГУ МВС України в
м. Києві:

8.1. Взяти до відома, що тимчасова стоянка спеціальних ав$
томашин і механізмів, що забезпечують прибирання снігу з
вулиць міста, має здійснюватись в місцях, визначених перелі$
ком (додаток 13).

8.2. Надавати ШЕУ допомогу на їхні запити щодо тимчасо$
вого перекриття руху транспортних засобів на час очищення
проїзної частини вулиць згідно з переліком (додаток 14).

9. Заступникові голови Київської міської державної адмініс$
трації прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

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

від 09.07.2008 № 927
Розпорядження № 1250 від 19 липня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.1996 № 1369 “Про інженерний захист
територій, об’єктів і споруд від зсувів”, з метою виконання протиаварійних робіт для забезпечення стій�
кості схилу по вул. Вільшанській у Печерському районі:

1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад$
міністрації) від 09.07.2008 № 927 “Про надання дозволу на тимчасове перекриття руху транспорту по вул. Вільшанській у
Печерському районі” (в редакції розпорядження від 04.06.2009 № 649), замінивши цифри “01.07.2011” цифрами “01.07.2014”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністра$
ції згідно з розподілом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови О. Маз рча
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Ìóçèêà êîõàííÿ 
â³ä Áðàéàíà Ôåðð³
Â³äîìèé áðèòàíñüêèé ñï³âàê âïåðøå çàñï³âàº 
ó Êèºâ³

Êîìïîçèòîð, ï³àí³ñò ³ âîêàë³ñò
Áðàéàí Ôåðð³ — îäèí ç íàé-
ñòèëüí³øèõ ÷îëîâ³ê³â â ñâ³ò³ øîó-
á³çíåñó, ùî âò³ëèâ áðèòàíñüêó âè-
øóêàí³ñòü äæåëüòëüìåí³â òà ìàº
÷àðóþ÷èé ãîëîñ, ÿêèé é äîñ³ ïðè-
âîäèòü æ³íîê â çàõâàò. Ó 1970-õ
ðîêàõ Áðàéàí Ôåðð³ ïðîñëàâèâ-
ñÿ ÿê ôðîíòìåí ëåãåíäàðíî¿ ãðó-
ïè “Roxy Music”. Ïåðøèé îä-
íîéìåííèé àëüáîì êîëåêòèâó
(“Roxy Music” 1972) ïîòðàïèâ â
êðàùó äåñÿòêó áðèòàíñüêîãî õ³ò-
ïàðàäó, à êðà¿íà áóëà âðàæåíà
åïàòàæíèì ÿñêðàâèì ³ì³äæåì ìó-
çèêàíò³â ³ ì’ÿêèì âîêàëîì Áðà-
éàíà. Äðóãèé àëüáîì “For Your
Pleasure” ïðèí³ñ ãðóï³ ïîïóëÿð-
í³ñòü ñåðåä ºâðîïåéñüêèõ ìåëî-
ìàí³â, à òðåò³é ³ ÷åòâåðòèé
(“Stranded” ³ “Country Life”) ï³ä-
êîðèëè çàîêåàíñüêèõ ñëóõà÷³â.

Ãðóïà ê³ëüêà ðàç³â ðîçïàäàëàñÿ,
ï³ä ÷àñ âîçç’ºäíàííÿ çàïèñóþ÷è
÷åðãîâ³ àëüáîìè. Â öåé ÷àñ Áðà-
éàí Ôåðð³ ïðîäîâæóâàâ çàâîéî-
âóâàòè ïðèõèëüíèê³â ñîëüíèìè
ïðîåêòàìè. Ó 1970-õ ðîêàõ ç’ÿâè-
ëèñÿ éîãî ðîáîòè “These Foolish
Things”, “Another Time, Another
Place” ³ “LetÒs Stick Together”,
ÿê³ ïðåäñòàâèëè ñëóõà÷àì ³íòåð-
ïðåòàö³¿ êëàñèêè Áîáà Ä³ëàíà,
Ñìîê³ Ðîá³íñîíà, Êåò³ Ëåñòåð,
Äîá³ Ãðåé ³ ³íøèõ ëåãåíäàðíèõ
ìóçèêàíò³â. Âëàñí³ ï³ñí³ Áðàéàí
ïðåçåíòóâàâ øàíóâàëüíèêàì â
àëüáîì³ “In Your Mind”. Íàéâ³-
äîì³ø³ ç òâîð÷îñò³ Ôåðð³ êîìïî-
çèö³¿ — “Slave To Love” ³ “Don’t
Stop The Dance” ç àëüáîìó “Boys
and girls” — øâèäêî ñòàëè óëþá-
ëåíèìè ðîìàíòè÷íèìè áàëàäàìè.
Çîêðåìà ï³ñíþ “Slave To Love”

ìîæíà ïî÷óòè ñåðåä ñàóíäòðåêîâ
ô³ëüìó “Äåâ’ÿòü ç ïîëîâèíîþ
òèæí³â”.

Îñòàíí³ ðîêè Áðàéàí Ôåðð³
ïðàöþº â äâîõ íàïðÿìàõ. Ç îäíî-
ãî áîêó çàïèñóº ìóçè÷í³ ³íòåðïðå-
òàö³¿ êëàñèêè ïîï-ìóçèêè (àëüáî-
ìè “Tax³”, “As Times Goes By”,
êàâåðè Áîáà Ä³ëàíà “Dylanesque”).
Îäíî÷àñíî ìóçèêàíò âèïóñêàº
âëàñí³ ïëàñò³âêè, çàëó÷àþ÷è äî
ñï³âïðàö³ ìóçèêàíò³â ç “Roxy Mu-
sic”. Òîð³ê ï³ñëÿ òðèð³÷íîãî ìîâ-
÷àííÿ Áðàéàí Ôåðð³ âèïóñòèâ
äîâãîæäàíèé — 13-é çà ðàõóí-
êîì — ñîëüíèé àëüáîì “Olympia”.
Ó éîãî çàïèñó, îêð³ì êîëåã ïî
“Roxy Music”, âçÿëè ó÷àñòü ìóçè-
êàíòè ç ãðóï “Radiohead”, “Red
Hot Chili Peppers”, “Scissor Sisters”
³ “Groove Armada”.

Ó 2011 ðîö³ Áðàéàí Ôåðð³ ñòàâ
Êîìàíäîðîì îðäåíà Áðèòàíñüêî¿
³ìïåð³¿ ³ â³äïðàâèâñÿ â ñâ³òîâå
òóðíå “OLYMPIA TOUR 2011”. Ó
éîãî ðàìêàõ â Êèºâ³ Áðàéàí Ôåð-
ð³ ïðåçåíòóº ìåëîìàíàì íîâ³
êîìïîçèö³¿, à òàêîæ çàñï³âàº
óëþáëåí³ çíàéîì³ ï³ñí³. Øàíó-
âàëüíèê³â òàëàíòó îäíîãî ç îñòàí-
í³õ ðîìàíòèê³â ðîê-í-ðîëó ÷åêàº
ïðèºìíà àòìîñôåðà ³ íîñòàëüã³÷-
í³ ìóçè÷í³ ïåðåæèâàííÿ. Âèñòóï
Áðàéàíà Ôåðð³ â³äáóäåòüñÿ 13 âå-
ðåñíÿ ó Íàö³îíàëüíîìó ïàëàö³
“Óêðà¿íà”

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

13 вересня на сцені Національно о палац “У раїна”
вист пить ви онавець ч ттєвих пісень, британсь ий
співа Брайан Феррі. Старше по оління може при ада-
ти Брайана я автора хітів “Don’t Stop the Dance”,
“Slave to love” і соліста р пи “Roxy Music”, а мелома-
ни — я ви онавця-інтерпретатора м зичної ласи и.
На столичном онцерті м зи ант представить омпо-
зиції з нової платів и “Olympia”, а та ож старі любле-
ні хіти.

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць — 6 рн. 50 оп.

на 3 місяці — 19 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 39 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 78 рн. 00 оп.

на місяць — 21 рн. 50 оп.

на 3 місяці — 64 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 129 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць — 10 рн. 90 оп.

на 3 місяці — 32 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

на місяць — 40 рн. 90 оп.

на 3 місяці — 122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
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Відповідно до п н т 16 Положення про державн реєстрацію
нормативно-правових а тів міністерств та інших ор анів ви онавчої
влади, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від
28.12.92 №731 та з метою приведення нормативно-правових а тів
Головно о правління охорони льт рної спадщини Київсь ої місь ої
державної адміністрації відповідність до чинно о за онодавства,

НАКАЗУЮ:

1. Визнати та им, що втратив чинність, на аз Управління охорони пам’ято
історії, льт ри та історично о середовища Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 28.10.2002 №180 “Про затвердження Поряд видачі
дозволів на ви ористання символі и міста Києва”, зареєстрований в
Київсь ом місь ом правлінні юстиції 11.11.2002 за №84/467.

2. Головном спеціаліст -юрис онс льт подати цей на аз на державн
реєстрацію встановленом за онодавством поряд .

3. Цей на аз набирає чинності з дня йо о оприлюднення.

4. Контроль за ви онанням цьо о на аз залишаю за собою.

ПАТ “Завод дитячо о харч вання “САЛЮС”
план є прое т вання та б дівництво житлово о омпле с з підземно-
наземним пар ін ом за адресою в л. Полярна (в межах в лиць Петра
Де тярен а та Михайла Майорова) Оболонсь ом районі м. Києва.

Прое том передбачається по ращення бла о строю території, санітарно о стан
земельної ділян и та приле лої території, влашт вання азонів та дитячо о майданчи а.

Рішення КМР на розташ вання об’є та № 99/156 від 28.09.2006 р.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що 16.09.2011 ро о 09.00
роз лядатиметься цивільна справа№2-1903/1
за позовом Євдочен а Оле а Ві торовича до
Біден а Єв ена Ві торовича про стя нення
бор за до овором пози и.

Біден о Єв ен Ві торович, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, в л. Райд жна, 7,
в. 316 ви ли ається в с дове засідання я
відповідач.

В разі неяв и справ б де роз лян то за
йо о відс тності на підставі наявних
матеріалів справи.

Адреса с д : м. Київ, в л. Кошиця , 5,
аб. № 109.
С ддя Бартащ Л.П.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає с дове засідання відповідача:
Лобанова Дмитра Ми олайовича, я ий
зареєстрований за адресою: Ми олаївсь а
обл., м. Южно раїнсь , в л. Леніна, 19, в.
29 по цивільній справі за позовом ЗАТ
“Європейсь ий Страховий Альянс” до
Лобанова Дмитра Ми олайовича, ПАТ “ХДІ
Страх вання” про стя нення збит ів в поряд
ре рес , сл хання по справі призначено на
22.11.2011 ро о 14.30.

Адреса с д : м. Київ, в л. П. Потєхіна,
14-А, аб. 26.

С ддя Н. І. Горбань

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 512563 на

ім’я Гоєва Володимира Івановича вважати недійсним.

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

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

на вересень 2011 р.

Почато вистав о 19.00
Х дожній ерівни театр народна артист а У раїни Ірина КЛІЩЕВСЬКА

1 четвер
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”

2 п’ятниця
3 с бота

Жан-Батіст Мольєр УЯВНО ХВОРИЙ омедія на 2 дії

4 неділя КАМІННА ЗАЛА Кен Людви ПРИМАДОННИ омедія на 2 дії

7 середа
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”

8 четвер КОКТЕЙЛЬ “ФА-СОЛЬ” пісенний роз ляй

9 п’ятниця КАМІННА ЗАЛА Кен Людви ПРИМАДОННИ омедія на 2 дії

10 с бота
11 неділя

Ві тор Мереж о КАВКАЗЬКА РУЛЕТКА драматичні танці

15 четвер
16 п’ятниця

КАМІННА ЗАЛА Арт р Шніцлер ФАТАЛЬНИЙ ФЛІРТ
або ЗАБАВКИ вистава на 2 дії

17 с бота
18 неділя

Оле Юрьєв МІРІАМ омедія… ротес …тра едія…наші?!

18 неділя
о 15.00

У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”

20 вівторо
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”

21 середа
22 четвер

НІЧ КОХАННЯ за п’єсою Степана Васильчен а
“Не співайте, півні, не вменшайте ночі”

23 п’ятниця
“ЛЮБИТИ, ПАЛАТИ І БУТИ ТАКИМ, ЯК РАНІШЕ…”
фантазії за поезією Беранже

24 с бота Семен Злотні ов ТРИПТИХ ДЛЯ ДВОХ розд ми з привод …

24 с бота
25 п’ятниця

ПРЕМ’ЄРА КАМІННА ЗАЛА Roland Schimmelpfennig Роланд
Шіммельпфенніґ PUSH UP 1-3 ПІД ТИСКОМ 1-3

25 п’ятниця
о 14.00

Для дітей! ЗОРЯНИЙ ХЛОПЧИК за мотивами азо Ос ара
Уайльда

27 вівторо
28 середа

Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ франц зь а омедія
на 2 дії тіль и для дорослих

29 четвер
ПРИСТРАСТІ ДОМУ ПАНА Г.-П. водевіль-модерн за
п’єсою Олени Пчіл и “С жена — не о жена”

30 п’ятниця
1 с бота

Ярослав Стельмах ГРА НА КЛАВЕСИНІ “лав сторі” на
вітчизняном ґр нті”

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД

По оризонталі: 8. бомонд 9. реалія 10. ети а 11. сивіла 12. цві ер
13. лоція 16. пафос 19. атлас 21. престол 22. нанд 23. обой
24. світило 25. ла 28. лаваш 31. с лад 34. ба ара 35. анало
36. алим 37. ара л 38. бро ер

По верти алі: 1. оти а 2. оліно 3. ідеал 4. принц 5. праця 6. шаріат
7. літера 14. обеліс 15. інтри а 17. фінал 18. сп с 19. ал ол 20. любов
26. ра ан 27. ананас 29. аматор 30. апо ей 31. са ля 32. лілія
33. дамба


