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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

1. Публічному акціонерному товариству “Київенерго”
(далі — ПАТ “Київенерго”) відповідно до розробленої та
затвердженої у встановленому порядку проектно$кошто$
рисної документації виконати роботи з реконструкції КЛ$
110 кВ ПС “Політехнічна”$ПС “Вокзальна” та ПС “Політех$
нічна”$ПС “Центр” (ділянка від ПУ$40 до КСтМ 6) на ву$
лицях Уманській, Юліуса Фучика, Тополевій, Стадіонній,
М. Островського з частковим розриттям проїзної части$
ни та тротуарів, а також тимчасовим закриттям руху транс$
порту, крім автомобілів спеціального призначення, згід$
но з графіком виконання робіт, що додається.

2. ПАТ “Київенерго”:
2.1. До початку виконання робіт отримати у встанов$

леному порядку дозвіл на виконання будівельних робіт в
інспекції державного архітектурно$будівельного контролю
у м. Києві та ордер на тимчасове порушення благоуст$
рою в Головному управлінні контролю за благоустроєм
міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

2.2. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпоряджен$
ня, виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Ки$
єва, затвердженими рішенням Київради від 25.12.2008

№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями), забезпечив$
ши тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в 
м. Києві схеми організації дорожнього руху на період вико$
нання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпеч$
ний прохід пішоходів і проїзд транспортних засобів спе$
ціального призначення шляхом встановлення відповідних
дорожніх знаків, огородження місць роботи, освітлення,
сигнальних ліхтарів в місцях виконання робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження, протягом усього періо$
ду виконання робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття тро$
туарів та проїзної частини на ділянці в межах розриття за
типом існуючого та забезпечити передачу за актами ко$
мунальному підприємству “Шляхово$експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шля$
хів та споруд на них Солом’янського району м. Києва”.

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

Голова О. Попов

Про міський конкурс�огляд 
суб’єктів господарювання сфери 

побутового обслуговування 
на присвоєння звання зразкового у м. Києві

Розпорядження № 1043 від 23 червня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, на виконання рішень Київської міської ради від 02.04.2009 № 144/1200 “Про затвердження
заходів щодо розвитку сфери побутових послуг у м. Києві на 2009 — 2013 роки” та від 23.12.2010
№ 412/5224 “Про затвердження Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього під�
приємництва на 2011�2012 роки”, у зв’язку із необхідністю подальшого підвищення рівня надання якіс�
них побутових послуг населенню міста Києва суб’єктами господарювання, в межах функцій органу місце�
вого самоврядування:

Про здійснення робіт з реконструкції 
КЛ�110 кВ “ПС “Політехнічна”�ПС “Вокзальна” 

та КЛ�110 кВ “ПС “Політехнічна”�ПС “Центр” 
(ділянка від ПУ�40 до КСтМ 6) 

у Солом’янському районі 
м. Києва

Розпорядження № 1035 від 22 червня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільні дороги”, “Про
дорожній рух”, “Про благоустрій населених пунктів”, розпорядження Київської міської державної адмініс�
трації від 04.07.2006 № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах
міста”, враховуючи звернення ПАТ “Київенерго” від 22.04.2011 N Д08/3647, з метою підвищення надій�
ності електропостачання споживачів, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1. Запровадити щорічне проведення міського конкур$
су$огляду суб’єктів господарювання сфери побутового
обслуговування на присвоєння звання зразкового у місті
Києві (далі — міський конкурс$огляд).

2. Затвердити Положення про міський конкурс$огляд
суб’єктів господарювання сфери побутового обслугову$
вання на присвоєння звання зразкового у місті Києві, що
додається.

3. Створити міську конкурсну комісію з організації та
проведення міського конкурсу$огляду суб’єктів господа$
рювання сфери побутового обслуговування на присвоєн$
ня звання зразкового у місті Києві (далі — міська конкурс$
на комісія) та затвердити її склад, що додається.

4. Голові міської конкурсної комісії щорічно до 01 лю$
того подавати виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) на затверджен$
ня пропозиції щодо присвоєння суб’єктам господарюван$
ня сфери побутового обслуговування звання зразкового
у місті Києві.

5. Визначити відповідальним за організацію та прове$
дення міського конкурсу$огляду Головне управління внут$
рішньої торгівлі та побутового обслуговування населен$
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

6. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
6.1. Забезпечити щорічне проведення районних кон$

курсів$оглядів суб’єктів господарювання сфери побутово$
го обслуговування на присвоєння звання зразкового у
районі (далі — районний конкурс$огляд);

6.2. Рекомендувати затвердити положення про район$
ний конкурс$огляд та районну конкурсну комісію;

6.3. Щорічно до 1 грудня подавати виконавчому орга$
ну Київської міської ради (Київській міській державній ад$
міністрації) звіт про результати проведення районних кон$
курсів$оглядів та пропозиції щодо участі суб’єктів госпо$
дарювання, яким присвоєне звання зразкових у районі в
міському конкурсі$огляді.

7. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побу$
тового обслуговування населення виконавчого органу Ки$
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації):

7.1. До 15 вересня 2011 року розробити та подати на
затвердження голові міської конкурсної комісії план захо$
дів з проведення районних та міського конкурсу$огляду;

7.2. Забезпечити надання необхідної методичної, ін$
формаційної, консультативної допомоги районним в міс$
ті Києві державним адміністраціям в організації та про$
веденні районних конкурсів$оглядів;

7.3. При формуванні бюджетних запитів на 2012 рік та
наступні роки враховувати потребу у видатках на прове$
дення міських конкурсів$оглядів у сфері побутового об$
слуговування.

8. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен$
ня Київської міської державної адміністрації від 06.10.2004
№ 1827 “Про міський конкурс$огляд суб’єктів господарю$
вання сфери побутового обслуговування на присвоєння
звання зразкового у м. Києві”.

9. Заступнику голови Київської міської державної 

Про затвердження рішення 
постійно діючої конкурсної комісії 

по залученню Інвесторів 
щодо заміни інвестора та замовника

Розпорядження № 1087 від 25 червня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про регулюван�
ня містобудівної діяльності”, рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 “Про затверджен�
ня Положення про порядок проведення Інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставра�
ції тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транс�
портної інфраструктури міста Києва”, враховуючи пропозицію відкритого акціонерного товариства “Завод
“Ленінська кузня” (лист від 21.03.2011 № 1/53) та в межах повноважень органу місцевого самоврядуван�
ня:

1. Затвердити рішення (протокол від 01.04.2011
№ 2/2011) постійно діючої конкурсної комісії по залучен$
ню інвесторів до фінансування будівництва, реконструк$
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно$
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної роз$
порядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007
№ 1403, про надання згоди на заміну інвестора та замов$
ника в інвестиційному договорі від 18.03.2003 № 049$
13/і/1 про будівництво підземного паркінгу з підземно$
надземними нежитловими приміщеннями торговельно$
офісного призначення у складі Вокзальної площі від ву$
лиці Комінтерну, а саме: замінити відкрите акціонерне
товариство “Завод “Ленінська кузня” на товариство з об$
меженою відповідальністю “Київгейт інвестмент”.

2. Головному управлінню економіки та інвестицій ви$
конавчого органу Київської міської ради (Київської місь$
кої державної адміністрації):

2.1. Укласти з відкритим акціонерним товариством “За$
вод “Ленінська кузня” та товариством з обмеженою від$
повідальністю “Київгейт інвестмент” договір про заміну
сторони в інвестиційному договорі від 18.03.2003 № 049$
13/і/1, яким передбачити заміну інвестора та замовника
будівництва з відкритого акціонерного товариства “За$
вод “Ленінська кузня” на товариство з обмеженою відпо$
відальністю “Київгейт інвестмент”.

2.2. Після виконання підпункту 2.1 цього пункту уклас$
ти з товариством з обмеженою відповідальністю “Київгейт
інвестмент” додаткову угоду до інвестиційного договору
від 18.03.2003 № 049$13/і/1.

3. Внести зміни до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 22.03.2002 № 579 “Про будів$
ництво підземного паркінгу з підземно$надземними не$

жилими приміщеннями торговельно$офісного призначен$
ня у складі Вокзальної площі від вул. Комінтерну”, а са$
ме:

3.1. У пункті 1 розпорядження слова та цифри “у 
2002$2003 роках” виключити.

3.2. У пунктах 2, 5 та 8 розпорядження слова “відкри$
тому акціонерному товариству “Завод “Ленінська кузня”
замінити словами “товариству з обмеженою відповідаль$
ністю “Київгейт інвестмент”.

3.3. Пункт 6 розпорядження викласти у такій редакції:
“6. Товариству з обмеженою відповідальністю “Київгейт

інвестмент” отримати вихідні дані на проектування об’$
єкту”.

3.4. Підпункт 8.2 пункту 8 розпорядження викласти у
такій редакції:

“8.2. Розробити та погодити в установленому поряд$
ку схему організації дорожнього руху на період виконан$
ня робіт”.

3.5. Пункт 10 розпорядження викласти у наступній ре$
дакції:

“10. Товариству з обмеженою відповідальністю “Київ$
гейт інвестмент”:

10.1. До початку виконання робіт одержати у встанов$
леному порядку дозвіл на виконання будівельних робіт в
інспекції державного архітектурно$будівельного контролю.

10.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благо$
устрою міста Києва, затвердженими рішенням Київської
міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами і до$
повненнями)”.

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

Голова О. Попов

адміністрації, згідно з розподілом обов’язків, прийняти рі$
шення щодо висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження по$
класти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про проведення міжнародних 
спортивних ігор серед дітей 

міст�героїв Росії, Білорусі та України, 
присвячених 70�й річниці 

героїчної оборони міста Києва 
від фашистських загарбників 

у Великій Вітчизняній війні 1941�1945 років
Розпорядження № 1122/1 від 1 липня 2011 року

Відповідно до пункту 15 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та Поряд�
ку організації та проведення в місті Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігій�
ного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішен�
ням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, враховуючи особистий внесок міст�героїв Волгогра�
да, Бреста, Києва, Керчі, Ленінграда, Москви, Мінська, Мурманська, Новоросійська, Смоленська, Севас�
тополя, Тули, Одеси в досягненні перемоги у Великій Вітчизняній війні та з метою подальшого розвитку
міжнародних спортивних зв’язків, патріотичного виховання підростаючого покоління, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1. Провести в місті Києві з 5 до 10 липня 2011 року (Рес$
публіканське вище училище фізичної культури, вул. Мате$
юка,4) міжнародні спортивні ігри серед дітей міст$героїв Ро$
сії, Білорусі та України, присвячені 70$й річниці героїчної
оборони міста Києва від фашистських загарбників у Вели$
кій Вітчизняній війні 1941$1945 років (далі — Захід), згідно
з планом заходів, що додається.

2. Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спор$

ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь$
кої державної адміністрації):

2.1. Сприяти своєчасному вирішенню організаційних пи$
тань, пов’язаних з проведенням Заходу.

2.2. Провести оплату витрат на проведення Заходу в ме$
жах бюджетних призначень, передбачених по галузі “Фізич$
на культура і спорт” в бюджеті міста Києва на 2011 рік.

2.3. Провести урочисту церемонію відкриття ігор 6 лип$



ня 2011 року з 17.00 год. до 18.00 год. на Меморіальному
комплексі “Національний музей історії Великої Вітчизняної
війни 1941 —1945 років”.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
згідно з заявкою Головного управління у справах сім’ї, мо$
лоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити:

3.1. Охорону громадського порядку в місцях проведен$
ня Заходу та під час відкриття ігор на Меморіальному ком$
плексі “Національний музей історії Великої Вітчизняної вій$
ни 1941$1945 років”.

3.2. Супроводження 6 липня 2011 року машинами ДАІ ав$
тобусів з дітьми$учасниками Заходу до місця проведення
урочистого відкриття ігор на Меморіальному комплексі “На$
ціональний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941$
1945 років”.

4. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) під час проведення Заходу забезпечити чер$
гування 1 карети швидкої медичної допомоги згідно з заяв$
кою Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь$
кої державної адміністрації).

5. Комунальним підприємствам “Київпастранс” та “Київ$
ський метрополітен” вирішити питання безоплатного пере$
везення міським громадським транспортом учасників між$
народних спортивних ігор серед дітей міст$героїв Росії, Бі$
лорусі та України, присвячених 70$й річниці героїчної обо$
рони міста Києва від фашистських загарбників у Великій
Вітчизняній війні 1941$1945 років, під час їх перебування в
місті Києві, які мають відповідну акредитацію.

6. Просити приватне акціонерне товариство “Київміськ$
оформлення” здійснити святкове оформлення на Меморі$
альному комплексі “Національний музей історії Великої Віт$
чизняної війни 1941$1945 років” та в місцях проведення
змагань згідно з заявкою Головного управління у справах
сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації”).

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

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

Голова О. Попов

Про виконання робіт з перекладання (заміни) 
газових мереж та реконструкції 47 станцій 

катодного захисту газопроводів в 1,5 км 
зоні НСК “Олімпійський”

Розпорядження № 1129 від 4 липня 2011 року

Відповідно до законів України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів” з метою забезпечення надійного, безперебій�
ного та безаварійного газопостачання під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футбо�
лу 2012 року, зважаючи на звернення публічного акціонерного товариства “Київгаз” від 15.06.2011
№ 1515/06, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “Київгаз”, згідно
з розробленою та затвердженою в установленому порядку
проектно$кошторисною документацією, виконати за власні
кошти роботи з перекладання (заміни) газових мереж та
реконструкцію 47$ми станцій катодного захисту газопрово$
ду, які знаходяться в 1,5 км зоні НСК “Олімпійський”, а са$
ме:

— по вул. Васильківській (Червоноармійська) від вул. Рог$
недінської до вул. Тельмана; Еспланадній (від вул. Рогне$
дінської до вул. Саксаганського), вул. Шота Руставелі по
окремим вулицям з тимчасовим частковим зайняттям про$
їзної частини шириною 3,0 м та довжиною 8,0 м для вста$
новлення обладнання та влаштування монтажних приямків,
частковим обмеженням руху транспорту за умови виконан$
ня п.2 цього розпорядження:

— Терміни виконання робіт з прокладання газопроводу
по окремих вулицях (ділянках) погодити окремо з управлін$
ням ДАІ ГУ МВС України у м. Києві.

2. Публічному акціонерному товариству “Київгаз”:
2.1. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в

м. Києві схему організації руху транспорту на період ви$
конання робіт.

2.2. До початку виконання робіт одержати у Головному
управлінні контролю за благоустроєм виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації) ордер на виконання робіт.

2.3. Як виняток, дозволити одночасне проектування і ви$
конання будівельних робіт.

2.4. Встановити огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі та
забезпечити вільний і безпечний прохід пішоходів та про$
їзд автотранспорту на період виконання будівельних робіт.

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

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзних
частин вулиць на всю ширину за типом існуючого, а покрит$
тя тротуарів на повну ширину — фігурними елементами мо$
щення та передати їх за актом комунальним підприємствам
районів “Шляхово$експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконан$
ня робіт покласти на голову правління ПАТ “Київгаз” — Го$
рового С. О.

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

Голова О. Попов
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Про затвердження проекту 
“Дошкільний та шкільний заклад. 

Столичне шосе, Голосіївський район, м. Київ.” 
І черга будівництва. “Облаштування 
та реконструкція інженерних мереж 
газопостачання і теплопостачання, 

енергозабезпечення, водопостачання і водовідведення,
мереж зв’язку, телефонізації, радіофікації, 

зовнішнього освітлення доріг, підїзних шляхів 
і тротуарів та дощової каналізації 

за адресою: 21�27 км Столичного шосе 
у Голосіївському районі 

з подальшим підключенням дошкільного 
та шкільного закладу”

Розпорядження № 1150 від 6 липня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, з метою виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010 № 937 “Про використання у 2010 році субвен�
ції з державного бюджету на облаштування та реконструкцію інженерних мереж, газопостачання і тепло�
постачання, енергозабезпечення, водопостачання і водовідведення, мереж зв’язку (телефонізації, радіо�
фікації тощо), зовнішнього освітлення доріг, під’їзних шляхів і тротуарів та дощової каналізації за адре�
сою: 21�27 км Столичного шосе у Голосіївському районі з подальшим підключенням дошкільного та шкіль�
ного закладу” та затвердження проекту “Дошкільний та шкільний заклад. Столичне шосе, Голосіївський
район, м. Київ. І черга будівництва. Облаштування та реконструкція інженерних мереж газопостачання і
теплопостачання, енергозабезпечення, водопостачання і водовідведення, мереж зв’язку, телефонізації,
радіофікації, зовнішнього освітлення доріг, під’їзних шляхів і тротуарів та дощової каналізації за адресою:
21�27 км Столичного шосе у Голосіївському районі з подальшим підключенням дошкільного та шкільного
закладу”, та враховуючи умови договору приймання�передачі проектно�кошторисної документації 
№ПК�30/11 від 30.11.2010 р., укладеного між комунальним підприємством”Дирекція реставраційно�від�
новлювальних робіт” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) та товариством з обмеженою відповідальністю “Компанія “ГРІТІС”, в межах функцій місцевого органу
виконавчої влади:

1. Затвердити проект “Дошкільний та шкільний заклад. Столичне шосе, Голосіївський район, м. Київ”. І черга будівниц$
тва. “Облаштування та реконструкція інженерних мереж газопостачання і теплопостачання, енергозабезпечення, водопос$
тачання і водовідведення, мереж зв’язку, телефонізації, радіофікації, зовнішнього освітлення доріг, під’їзних шляхів і тро$
туарів та дощової каналізації за адресою: 21$27 км Столичного шосе у Голосіївському районі з подальшим підключенням

По азни и Одиниця вимір Кіль ість

Довжина автомобільної доро и м 1,10850

Кате орія автомобільної доро и ате орія IV

Ширина проїзної частини м 6

Площа дорожньо о по риття в. м 8150

Площа трот арів в. м 1700

Довжина азопровод середньо о тис , в т.ч.: м 0,805

- ПЕ80 D 225x20,5 м 0,670

- ПЕ80 D 160x9,1 м 0,135

За альна довжина самопливно о оле тора 0 250
мм, в т.ч. з про ладанням:

м 1444

- методом направлено о оризонтально о, б ріння; м 717

- від ритим методом з ріпленням стіно траншеї
інвентарними щитами;

м 50

- методом проходження в штольні м 677

За альна довжина дво абельних ліній 10 В
підземно о про ладання

м 17,175

Кіль ість металевих опор освітлення автомобільної
доро и

шт. 21

Винос мереж телефонізації:

- довжина телефонної аналізації анал/ м 4/3,68

- телефонні олодязі, що б д ються шт. 11

- про ладання абелів в абельній аналізації м 4,5

Телефонізація:

- довжина телефонної аналізації . . анал/ м 3/1,955

- телефонні олодязі, що б д ються шт. 13

- про ладання абелів в абельній аналізації м 3,96

Радіофі ація:

- провід на опорах м 2,85

- про ладання абелів в абельній аналізації м 0,88

- заміна провод на опорах м 0,75

Тривалість б дівництва міс. 12

За альна ошторисна вартість б дівництва в
поточних цінах станом на 26.11.2010 р., вт.ч.:

тис. рн 50 752,942

- ірничі роботи; тис. рн 130,633

- б дівельно-монтажні роботи; тис. рн 38 562,692

- стат вання, меблі та інвентар; тис. рн 1 347,507

- інші витрати тис. рн 10712,110

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком та проектно$
кошторисною документацією, здійснюється замовником будівництва на підставі обгрунтовуючих документів та результатів
їх детальної перевірки ДП “Укрдержбудекспертиза”.

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

Голова О. Попов

дошкільного та шкільного закладу”, що розроблений ЗАТ “Севастопольський будпроект” та рекомендований до затверджен$
ня ДП “Укрдержбудекспертиза”, позитивний висновок від 26.11.2010 № 279$2010/ЦБ — І черга (із врахуванням листа ДП
“Укрдержбудекспертиза” від 02.12.2010 № 3647), з такими основними техніко$економічними показниками:

Про затвердження робочого проекту 
“Капітальний ремонт вул. Червоноармійської”

Розпорядження № 1167 від 7 липня 2011 року

Відповідно статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, в межах функцій місце�
вого органу виконавчої влади:

1. Затвердити робочий проект “Капітальний ремонт вул.
Червоноармійської”, рекомендований до затвердження ко$
мунальним підприємством виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Ки$
ївекспертиза” (позитивний висновок від 10.06.2011
№ 110234р), з затверджуваною кошторисною вартістю в ці$
нах 2011 р.— 58 088,368 тис. грн.

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що
передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості
будівництва, здійснюється замовником будівництва на під$

ставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної
перевірки комунальним підприємством виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації) “Київекспертиза”.

3. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масо$
вої інформації змісту цього розпорядження покласти на за$
ступників голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов
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Ïðàâèëà áåçïåêè 
ïðîñï³âàëè, ïðîòàíöþâàëè
³ ðîçìàëþâàëè
Äëÿ ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â îðãàí³çóâàëè “Óðîê áåçïåêè”
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Â îñòàíí³ äí³ ë³òà ³ ïåðø³ äí³ îñå-
í³ òðàäèö³éíî ï³äâèùóºòüñÿ ðèçèê
äèòÿ÷îãî òðàâìàòèçìó íà äîðîãàõ,
àäæå ó÷í³ éäóòü äî øêîëè. Ñàìå â
öåé ÷àñ ñï³âðîá³òíèêè óïðàâë³íü
ÄÀ² â óñ³õ îáëàñòÿõ Óêðà¿í³ àêòè-
â³çóþòü ðîáîòó ç ïðîô³ëàêòèêè äî-
ðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä ï³ä
äåâ³çîì: "Óâàãà, ä³òè íà äîðîç³!".
Äëÿ ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â "Óðîê áåç-
ïåêè" ïðîâåëè ó ï'ÿòíèöþ â Íàö³î-
íàëüíîìó ïàëàö³ ìèñòåöòâ "Óêðà-
¿íà". Íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê äëÿ êè-
¿âñüêèõ øêîëÿð³â ðîçïî÷àâñÿ íåçâè÷-
íî. Óðîê ïðî âàæëèâ³ñòü ïðàâèë äî-
ðîæíüîãî ðóõó â³äáóâñÿ ó ï’ÿòíèöþ
â Íàö³îíàëüíîìó ïàëàö³ ìèñòåöòâ
“Óêðà¿íà”. Ñï³âðîá³òíèêè Óïðàâë³í-
íÿ ÄÀ² ÌÂÑ Óêðà¿íè çà ï³äòðèìêè
ïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè
ç³áðàëè ïîíàä 80 øêîëÿð³â ìîëîä-
øèõ êëàñ³â ñòîëè÷íî¿ ã³ìíàç³¿ “Ïðåä-
ñëàâèíñüêà” ó âåëè÷åçíèé ³ìïðîâ³çî-
âàíèé êëàñ.

Ïî÷àëè íàâ÷àííÿ ç àðèôìåòèêè.
Íà “Óðîê áåçïåêè” çàâ³òàëè ãåíåðàë-
ìàéîð ì³ë³ö³¿ Âàëåð³é Ëîçîâèé, íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ÄÀ² Óêðà¿íè. Çà
éîãî ñëîâàìè, çà 7 ì³ñÿö³â íèí³øíüî-
ãî ðîêó íà äîðîãàõ êðà¿íè ñòàëîñÿ
1903 äîðîæíüî-òðàíñïîðòí³ ïðèãîäè,

â ÿêèõ ïîñòðàæäàëè ä³òè (íà 15 %
ìåíøå, í³æ çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä òî-
ð³ê). Òàêîæ íà 20 % ïîìåíøàëî àâà-
ð³é, ñêîºíèõ ç âèíè ä³òåé-ï³øîõîä³â,
òà ³ñòîòíî (íà 23 %) çìåíøèëàñÿ ê³ëü-
ê³ñòü ïîñòðàæäàëèõ ä³òåé ó òàêèõ ïî-
ä³ÿõ.

“Íà ïî÷àòêó îñåí³ ó ñòîëèö³ òà â
óñ³õ îáëàñíèõ, ðàéîííèõ öåíòðàõ ìè
ïðîâîäèìî ì³ñÿ÷íèê àêòèâíî¿ àã³òà-
ö³éíî¿ ðîáîòè “Óâàãà, ä³òè íà äîðî-
ç³!” — ðîçïîâ³â Âàëåð³é Ëîçîâèé.—
Äîðîñë³ ùå ðàç íàãàäóþòü ä³òÿì àçè
äîðîæíüî¿ ãðàìîòè, à íàø³ ÷åðãîâ³
ñï³âðîá³òíèêè ïðàöþþòü íà âóëèöÿõ
ïîáëèçó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ â÷àòü

ä³òåé ïðàâèëüíî ïåðåõîäèòè äîðîãó”.
Äàë³ óðîê ïðîäîâæèâñÿ óëþáëå-

íèì ïðåäìåòîì ä³òëàõ³â — ô³çêóëü-
òóðîþ. Ó ãîñò³ äî øêîëÿð³â ïðè¿õà-
ëè íàéñèëüí³ø³, íàéÿñêðàâ³ø³ ó÷àñ-
íèêè äîðîæíüîãî ðóõó — áàéêåðè.
Ñâî¿ìè “äîðîæí³ìè” ³ñòîð³ÿìè ç ó÷-
íÿìè ïîä³ëèëèñÿ Îëåêñ³é “Àóäèòîð”
Ãà÷êîâñüêèé, ²ãîð “²íîçåìåöü”,
Îëåêñ³é “Ñàô³í” Ñàô³í. Ä³òè áóëè â
çàõâàò³. “ß çàïàì’ÿòàâ, ùî íà äîðîç³
íå ìîæíà á³ãàòè, ïåðåõîäèòè ïîòð³á-
íî ò³ëüêè íà çåëåíå ñâ³òëî ñâ³òëîôî-
ðà”, — ïîä³ëèâñÿ âðàæåííÿì â³ä
“Óðîêó áåçïåêè” äðóãîêëàñíèê Ìè-
êèòà Ñàâêà

У перші дні ново о навчально о ро для столичних ш олярів працівни и
Управління ДАІ МВС У раїни провели "Уро безпе и"

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

здає в оренд приміщення, розташовані за адресою:
б-р Вернадсь о о, 34/1.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про
оренд приймаються за адресою: м. Київ, б-р Вєрнадсь о о, 34/1. Детальніша інформація за тел.
424-00-69. У разі надходження двох і більше заяв на один об’є т оренди б де о олошено он рс
на право оренди.

05.09.11 о 14.30 в приміщені О р жно о адміністративно о с д м. Києва (в л. К. Каменєва, 8, орп. 1) відб деться с довий
роз ляд справи №2а-3702/11/2670 за позовом заст пни а про рора м. Києва до Київсь ої місь ої ради про визнання неза он-
ним та с ас вання ч. 2 п. 10.1 розділ 10 Поряд , затверджено о рішенням Київсь ої місь ої ради від 28.09.06№34/91 “Про затверд-
ження Поряд передачі майна територіальної ромади міста Києва в оренд , Методи и розрах н орендної плати за орист -
вання майном територіальної ромади міста Києва, Типово о до овор про оренд майна територіальної ромади міста Києва”.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВ “Інвест-Ре іон” (У раїна, 03038, м. Київ, в л. М. Грінчен а, 4) інвест є технічне переоснащення існ ючої АЗС в м. Київ по

в л. Мельничен а, 1.

Мета і необхідність реалізації робочо о прое т “Технічне переоснащення АЗС в м. Київ по в л. Мельничен а, 1” пов’язані
з по ращенням мов забезпечення населення і підприємств я існим паливом, створенням додат ових робочих місць, надходженнями
в держбюджет.

Робочий прое т розроблений відповідності з діючими нормами, правилами, інстр ціями, державними стандартами, том числі
з нормами і правилами для приміщень з виб хонебезпечними зонами та пожежонебезпечними зонами, безпечна е спл атація я их
забезпеч ється при дотриманні передбачених прое том заходів.

При прое т ванні АЗС застосована с часна техноло ічна схема заправлення автотранспорт з ви ористанням надійно о с часно о
обладнання, забезпечено о системою автоматично о облі , онтролю та си налізації. Обладнання, ре омендоване прое том,
відноситься до найбільш е оло ічно безпечно о в даний час на європейсь ом рин та пройшло державні випроб вання і доп щено
до застос вання в У раїні.

На даній автозаправній станції передбачається відп с ати та і види палива: нафтопрод ти світлі (бензини маро А-92, А-95, А-95
VP, дизельне паливо та дизельне паливо VP).

С ид осподарсь о-поб тових сто ів від б дин АЗС, в іль ості 1,424 м3/доб , передбачено в існ юч місь аналізаційн мереж .

Зовнішня мережа дощової аналізації, в іль ості 24,99 л/с, забезпеч є самопливне відведення дощових і талих вод з по рівель
операторної, навіс і з незаб дованої території АЗС (через олодязь доочист и дощових вод) в в існ юч дощов аналізаційн мереж .

Зовнішня мережа дощової аналізації з місць ло альних забр днень, в іль ості 13,1л/с, забезпеч є самоплинне відведення дощових
і талих вод з мість злив та роздачі ПММ для очист и на існ ючі очисні спор ди стічних вод Е олайн тип JPR SYSTEM (Польща),
модель SWOBK 3, прод тивністю 15 л/с, сертифі овано о в У раїні. Очищені води відводяться в існ юч дощов аналізаційн мереж .

Для запобі ання попадання палива в систем дощової аналізації з в зла злив палива випад роз ерметизації автоцистерни
передбачено олодязь з хлоп ш ою.

Для прийняття аварійно о розлив нафтопрод тів запрое тований резервний резерв ар об’ємом 10м3. Бепосередньо о та прямо о
вплив на водні об’є ти, с ид стічних вод не передбачається.

Водопостачання АЗС передбачено від існ ючо о місь о о водопровод . Добовий розхід води на осподарсь о-питні потреби с ладає
1,424 м3/доб .

Поб тові та виробничі відходи б д ть передаватися на тилізацію з ідно з ладеним до овором з відповідними ліцензійними
підприємствами.

Перелі забр днюючих речовин я і ви идаються в атмосферне повітря:

Оцін а розрах н ово о рівня забр днення атмосферно о повітря, проведена з ідно з Державними санітарними правилами охорони
атмосферно о повітря, свідчить, що рівень забр днення — доп стимий, а ст пінь йо о небезпечності — безпечний.

В режимі нормальної техноло ічної е спл атації об’є та вплив на нав олишнє природне середовище не перевищ є ГДК і не ативних
е оло ічних наслід ів діяльності не вини не.

Громадсь і об оворення розпочинаються 6.09.11 та за інч ються 6.10.11. Свої за важення та пропозиції необхідно направляти до
місцевої державної адміністрації на адрес : м. Київ, пр. Перемо и, 93 або до замовни а прое т (адреса вище).

Види відходів Величина, /с Величина, т/рі Клас небезпе и

О сид в лецю 0,127 0,0082 4

Діо сид азот 0,016 0,0011 2

Сір оводень 0,0000000548 0,000000416 2

Бензол 0,0002257 0,001712 2

Ксилол 0,0001333 0,001011 3

Тол ол 0,0002154 0,001634 3

В леводні раничні (С12-С19) 0,074072995 0,38991494 4

Разом: 0,21764745 0,403572356

ОГОЛОШЕННЯ
Сл жба справах дітей Святошинсь ої районної в

місті Києві державної адміністрації
о олош є он рс на заміщення ва антних посад державно о
сл жбовця: оловно о спеціаліста (б х алтер), оловно о
спеціаліста відділ профіла тичної роботи та онтролю за
спец становами.

Основні вимо и: освіта вища (е ономічна, юридична, педа о ічна), досвід
роботи від 3-х до 5-ти ро ів за фахом.
Необхідні до менти для часті в он рсі: заява, дві фото арт и, опії

до ментів про освіт , відомості про доходи та зобов’язання фінансово о
хара тер щодо себе та членів своєї сім’ї, ідентифі аційний од, опія
паспорта.
Прийом до ментів: протя ом 30 днів з момент оп блі вання об’яви

за адресою: м. Київ, в л. Гната Юри, 9, ім. 422, тел. 407-25-70.

06.10.11 о 12.00 в приміщенніШевчен івсь о о районно о с д
м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б
відб деться с довий роз ляд справи№ 2а-14/11 за адміністративним
позовом ЗАТ “Київсь ий с дноб дівний с дноремонтний завод” до
Київсь ої місь ої ради про визнання протиправним та нечинним
рішення Київсь ої місь ої ради від 26.07.07 № 43/1877 “Про
затвердження технічної до ментації з нормативної рошової оцін и
земель м. Києва та Поряд її визначення”.
С ддя Волошин В.О.

15.09.11 о 10.40 в приміщенні О р жно о адміністративно о
с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. К. Каменєва, 8, 1-й
орп с, 2-й поверх відб деться с довий роз ляд справи за
адміністративним позовом ТОВ “Готельний омпле с “Р сь” до
Київсь ої місь ої ради про визнання протиправним та нечинним з
момент прийняття рішення Київсь ої місь ої ради від 30.12.10 №
573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рі ” в частині п. 32
додат № 14 “Положення про т ристичний збір м. Києві”.
С ддя Амельохін В.В., аб. 12.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовни ): ТОВ “ІНВЕСТ-РЕПОН”, У раїна, 03038, м. Київ, в л. М. Грінчен а, 4.

2. Місце розташ вання майданчи а б дівництва: АЗС розташована в м. Київ, по
в л. Мельничен а, 1.

3. Хара теристи а діяльності обє та: Технічне переоснащення АЗС в м. Київ по
в л. Мельничен а, 1.

Технічні і техноло ічні дані: Два підземних резерв ари ємністю 50+50 м3, для бензин
маро А-92, А-95, А-95 VP, дизельно о пально о та дизельно о пально о VP, а та ож один
підземний резерв ар об’ємом 10 м3 — резервний, для аварійно о злив нафтопрод тів.
За альна ємність резерв арно о пар 110 м3. При прое т ванні АЗС застосована с часна
техноло ічна схема заправлення автотранспорт з ви ористанням надійно о с часно о
обладнання, забезпечено о системою автоматично о облі , онтролю та си налізації.
Обладнання, я е б де ви ористов ватись, відноситься до найбільш е оло ічно безпечно о в
даний час на європейсь ом рин та пройшло державні випроб вання і доп щено до
застос вання на У раїні. При заправленні автомобілів через паливо-роздавальні олон и б де
застосована система — зворотне виведення парів рід их в леводнів (ре перація).

У відповідності до постанови Кабінет Міністрів У раїни від 14.02.2001 за№142 АЗС внесено
до перелі видів діяльності та об’є тів, що становлять е оло ічн небезпе .

Транс ордонний вплив відс тній.

4. Соціально-е ономічна необхідність прое тованої діяльності: По ращення мов
забезпечення населення і підприємств я існими нафтопрод тами, створення додат ових
робочих місць, надходження в держбюджет.

5. Потреби в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
земельних — 3438,0 м2 — територія АЗС;
сировинних — привозна сировина, 2170 м3 на рі , в т.ч. бензин 1050 м3 на рі , дизпаливо

1120 м3 на рі ;
енер етичних — еле троенер ія — 70,0 Вт;
водних — 1,424 м3/доб ;
тр дових — 15 працюючих.

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві і е спл атації):
при б дівництві — забезпеч є замовни .
при е спл атації — немає;

7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності: Фонове забр днення, розмір
СЗЗ, ранично доп стимі онцентрації забр днюючих речовин в атмосферном повітрі населених
п н тів.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а території: —

9. Можливі впливи прое тованої діяльності (при б дівництві і е спл атації) на
нав олишнє середовище і види впливів на:

еоло ічне середовище — немає;
повітряне середовище — ви иди парів бензин , в леводнів фра ції С12-С19;
лімат і мі ро лімат — немає;
водне середовище — творення осподарсь их, поб тових та зливових сто ів;
р нт — випад аварії;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’є ти — немає, заповідні об’є ти в зоні вплив

відс тні;
нав олишнє соціальне середовище — вивчається через механізм ромадсь их сл хань;
нав олишнє техно енне середовище — немає.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,
знеш одження чи безпечно о поховання: передбачається вивезення осад і вловлених
нафтопрод тів на тилізацію.

11. Обся ви онання ОВНС: відповідно вимо ДБН.А.2.2-1-2003.

12. Участь ромадсь ості: Ознайомлення з прое том ОВHC та подача пропозицій
відб деться за адресою: м. Київ, просп. Перемо и, 97, тел. 452-64-78.

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

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
По оризонталі: 3. іос 6. плов 7. алое 8. аміа 9. че 11. т з 13. папір с 15. сапер 16. сирин 18. ДНК

20. місти а 21. анафема 22. ост 24. салют 27. ритор 29. раритет 30. з б 32. цар 33. три о 34. шати
35. р но 36. ла а

По верти алі: 1. домініон 2. зла 3. вазар 4. а т с 5. пост 10. ера 12. зи 13. педи юр 14. сибарит
15. Сті с 17. намір 18. дао 19. ат 23. с ипідар 25. аз 26. та ти 27. ресора 28. оса 31. брат 32. ценз

№ хара теристи а метраж
цільове

ви ористання
вартість,
рн/ в.м.

Термін дії
до . оренди

1 ол. орп. .408 33,60 виробництво 30,39 3 ро и

2 ол. орп. . 627, 628, 629 64,00 поб т. обсл . насел 10,13 3 ро и

3 лаб. орп. .136 19,06 офіс 53,06 3 ро и

4 лаб. орп. .116 20,00 офіс 45,85 3 ро и

5
лаб. орп. . 120,122,

частина хол
54,65

осп. діяльність з мед.
пра ти и

61,13 3 ро и

6 лаб. орп. частина хол 22,81 офіс 45,85 3 ро и

7 лаб. орп. частина хол 12,72 с лад 36,67 3 ро и

8 частина приміщ мех. цех 115,80 офіс 50,51 3 ро и

9 приміщ. е сперимент. орп. 578,75 виробництво 39,55 3 ро и

10 с ладсь і приміщення 144,00 с лад 30,82 3 ро и


