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5Хрещатик 22 листопада 2011 року

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №131 (1002)

ВІВТОРОК,
22 листопада
2011 року

Про направлення депутатських запитів посадовим особам
Рішення Київської міської ради N 161/6377 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та восьмої статті 49 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 9.2 статті 9 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Ки�
ївради від 14.07.11 № 383/5770, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Направити посадовим особам депутатські запити, внесені депутата�

ми Київради та підтримані на пленарному засіданні Київради 22.09.11,
згідно з додатком.

2. Посадовим особам, яким направлено депутатський запит, надати
офіційну письмову відповідь на нього Київраді і депутатам Київради про�
тягом десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону України “Про ста�

тус депутатів місцевих рад", в якій зазначено, що якщо запит з об'єктив�
них причин не може бути розглянутий у встановлений Київрадою строк,
то посадова особа зобов'язана письмово повідомити про це Київраді та
депутатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який
не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Додаток до рішення Київради від 22 вересня 2011 року № 161/6377

Депутатські запити посадовим особам, внесені депутатами Київради та підтримані 
на пленарному засіданні Київради 22.09.11

Автор запиту Короткий зміст запиту

Депутатська фракція   "УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка"

1. Новак Наталія Василівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо відсутності гарячого водопостачання по просп.   Свободи,    1а   у   Подільському
районі м. Києва

2. Новак Наталія Василівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо роботи радіо "Київ 98 ФМ"

3. Новак Наталія Василівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо         покращення         житлових         умов гр. Старостиної О.А.

4. Новак Наталія Василівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо надання інформації стосовно будівництва житлового комплексу на вул. Леніна,
47-59 у м/р Бортничі

5. Новак Наталія Василівна Заступнику міського голови - секретарю Київської міської ради Герезі Г.Ф. 
Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо знесення кіосків з продажу друкованої продукції в місті Києві

6. Новак Наталія Василівна Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Мазурчаку О.П.
Щодо     надання     інформації    про     наявність приладів обліку теплової енергії

7. Новак Наталія Василівна Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О.Г. 
Щодо  відповіді  на депутатське звернення  від 31.08.11 №29/253-2212

8. Странніков Андрій Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо виконання робіт з капітального ремонту будинків на просп. П.Тичини, 22-а, 24,
24-а, 26-б, 26-б, на вул. Серафимовича, 17/1, вул. Березняківській, 36 Дніпровського
району м. Києва

9. Странніков Андрій Миколайович Начальнику Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві
Кучеру С.М. 
Щодо порушеного питання гр. Стрілець В.П. з приводу незаконного проведення ТОВ
"Росичі" будівельних робіт на добудові та реконструкції прибудови    житлового
будинку         на    вул. Дніпровська набережна, 7

10. Кличко Віталій Володимирович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо можливості руйнування будинку на вул. Лютеранській, 12

11. Карпунцов Валерій Віталійович Заступнику міського голови - секретарю Київської міської ради Герезі Г.Ф. 
Щодо вирішення питання забезпечення  житлом багатодітної родини Геращенків

12. Карпунцов Валерій Віталійович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Крамаренку Р.М. 
Щодо   порушення строків розгляду земельного питання

Депутатська фракція   "Народна Партія"

13. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Про проблеми жителів будинку №15  на вул. П.Запорожця,    що    у    Дніпровському
районі м. Києва

14. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П.
Про необхідність встановлення "лежачого поліцейського" у дворі будинку № 11-а на вул.
Райдужній, що у Дніпровському районі м. Києва

15. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Про прискорення вирішення питання стосовно прокладання каналізаційних мереж на
території ПКіВ "Гідропарк"

16. Овраменко Олена Вікторівна Першому заступнику голови Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації
Кравченку С.О. 
Про необхідність проведення ремонту   даху та балкону у будинку    №5 на вул. Р.
Окіпної у Дніпровському районі м. Києва

17. Гоцький Микола Миколайович Заступнику міського голови - секретарю Київради Герезі Г.Ф. 
Щодо ситуації, яка склалася   навколо кіосків з розповсюдження  друкованих     засобів
масової інформації в м. Києві

Депутатська фракція "Блок Юлії Тимошенко � "Батьківщина"

18. Бригинець Олександр Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо конфлікту навколо вивезення експонатів Музею історії міста Києва з Будинку
Петра І

19. Бригинець Олександр Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо   тривалого невмотивованого блокування питання   про   передачу   історико-
архітектурної пам'ятки-музею      "Київська      фортеця"      до державної власності

20. Бригинець Олександр Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо        розміщення    на    офіційному    сайті виконавчого органу Київради (КМДА)
проекту рішення

21. Мельник Сергій Миколайович Генеральному директору ТОВ "ЕКО" Повніці В. 
Щодо    копій    дозвільних    документів         на розміщення   продовольчого
магазинку   "Еко-маркет"     у     житловому     будинку     на    вул. 0. Теліги, 15

22. Мельник Сергій Миколайович Головному лікарю санепідстанції Шевченківського району м. Києва Козловій І.А. 
Щодо   невиконання   постанови   санепідстанції Шевченківського району м. Києва   від
29.01.10 щодо             припинення             функціонування продовольчого    магазину
"Еко-маркет"    у житловому будинку на вул. 0. Теліги, 15

23. Мельник Сергій Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо   відсутності централізованої каналізації у приватному         секторі         масиву
Сирець Шевченківського району

24. Мельник Сергій Миколайович Заступнику Генерального прокурора України - прокурору міста Києва Мельнику А.С.
Щодо   невиконання   постанови   санепідстанції Шевченківського району м. Києва   від
29.01.10 щодо             припинення             функціонування продовольчого    магазину
"Еко-маркет"    у житловому будинку на вул. 0. Теліги, 15

25. Меліхова Тетяна Іванівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо ситуації, яка склалась з фінансуванням недобудов     26     м/р          житлового
масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі м. Києва

Депутатська фракція "Ініціатива"

26. Саврасов Максим Віталійович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П.
Щодо     заборони     незаконного     будівництва житлового комплексу на вул. Ю.
Шумського у прибережній зоні озера Тельбин Дніпровського району м. Києва

27. Саврасов Максим Віталійович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо        реконструкції        пішохідної        алеї, розташованої         у    житловому
мікрорайоні Лівобережний Дніпровського району м. Києва

28. Гречківський Павло Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо ремонту 4-го під'їзду будинку №55  на вул. 0. Бальзака Деснянського району м.
Києва

29. Гречківський Павло Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо    відновлення    асфальтового    покриття прибудинкової   території   біля   4-го
під'їзду будинку №55 на вул. 0. Бальзака Деснянського району м. Києва

Депутатська фракція "Партія регіонів"

30. Качкан Олег Володимирович Заступнику міського голови - секретарю Київради Герезі Г.Ф. 
Щодо    загрозливої    ситуації,    яка    склалась внаслідок    реалізації    рішення
Київради    від 24.02.11 №56/5443 "Про затвердження Поряду визначення   обсягів
пайової   участі      (внеску) власників    тимчасових    споруд    (МАФів)    в утриманні
об'єктів благоустрою       м. Києва та внесення   змін   до   деяких   рішень   Київської
міської ради"

31. Тесленко Павло Петрович Заступнику міського голови - секретарю Київради Герезі Г.Ф. 
Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо   проблемних   питань     розвитку  району ДВРЗ у Дарницькому районі м. Києва

32. Омельяненко Олексій Анатолійович Начальнику Головного управління транспорту та зв'язку Водовозову Є.Н. 
Щодо   пропозицій  до  проекту  розпорядження виконавчого    орану    Київської
міської    ради (КМДА)     "Про     впорядкування     розміщення пересувних
торговельних об'єктів на території комунального         підприємства        "Київський
метрополітен"

37. Шлапак Алла Василівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо надання інформації з приводу забудови частини Печерської площі та
прибудинкової території на вул. Панаса Мирного, 5

Депутатська фракція "Республіка Київ"

38. Давиденко Олексій Володимирович Заступнику Генерального прокурора України - прокурору міста Києва Мельнику А.С.
Начальнику ГУ МВС України в м. Києві Крикуну О.О. Начальнику            Державної
податкової адміністрації України в м. Києві Нізенко О.В. Начальнику Державної
архітектурно- будівельної інспекції України Бондаренку О.М. Начальнику Державної
санітарно- епідеміологічної служби м. Києва Ортинському Я.М. Начальнику ГУ
Державної служби боротьби з економічною злочинністю Філімонову С.В. 
Щодо   звернення   гр.   Старщина   П.М.   щодо незаконно збудованої будівлі в
Голосіївському районі    м. Києва

39. Давиденко Олексій Володимирович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Крамаренку Р.М. Заступнику
голови Київської міської державної адміністрації Кучуку М.І. Начальнику ГУ Держкомзему
у    м. Києві Шумському А.Г. Начальнику Головного управління з питань реклами Денисюк
Л.В. Начальнику Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Пшеничному В.Н. 
Щодо   звернення   гр.   Старшина   П.М.   
щодо незаконно збудованої будівлі в Голосіївському районі    м. Києва

40. Давиденко Олексій Володимирович Начальнику управління ритуальних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)
Фролову Б.М. 
Щодо    звернення        гр.    Завідняк    С.Г.    про неможливість  отримати  вичерпну
інформацію про     захоронення     Крамаренка С.І. та Степаненка М.Г.

41. Давиденко Олексій Володимирович Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Мазурчаку О.П.
Щодо      вжиття      заходів      адміністративного реагування

Депутатська група "Соціальна справедливість"

33. Миронова Зоя Михайлівна Заступнику міського голови -секретарю Київради Герезі Г.Ф. 
Щодо оформлення договору оренди приміщення для громадської приймальні

34. Шлапак Алла Василівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо     встановлення     пристроїв     обмеження швидкості між будинками №9 і №120
на вул. Тверський     тупик     у     Печерському     районі м. Києва

35. Шлапак Алла Василівна Заступнику Генерального прокурора України - прокурору міста Києва Мельнику А.С.
Про вжиття заходів прокурорського реагування щодо негайного припинення
порушення прав та законних інтересів мешканців будинку №6-А на вул. Кіквідзе

36. Шлапак Алла Василівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо    звернення        мешканців    Печерського району у зв'язку з припиненням
функціонування Печерського ринку

Депутатська фракція "Відродження Києва"
42. Наумко Віктор Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 

Щодо  виділення  коштів  на благоустрій озера Радунка у Дніпровському районі м.
Києва

Позафракційні депутати

43. Довгий Олесь Станіславович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо внесення змін до схеми руху міського автобусного маршруту №11

44. Довгий Олесь Станіславович Голові   ліквідаційної   комісії     Дніпровської районної у м. Києві ради Шевчуку О.С. 
Щодо   дійсності   договору   оренди   земельної ділянки,     наданої     в
користування     ФОП Пермінову Т.Є.

45. Довгий Олесь Станіславович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо     необхідності     ремонту     асфальтового покриття       прибудинкових
територій       та внутрішньоквартальних проїздів по  проспекту Возз'єднання у
Дніпровському районі м. Києва

46. Довгий Олесь Станіславович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо         надання         інформації        стосовно балансоутримувача будівлі, що
знаходиться  в м. Києві на вул. Попудренка, 16-А

47. Костюк Світлана Миколаївна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо      вирішення      питання      встановлення безбакової системи
централізованого опалення житлових будинків №№ 10, 12,   18, 18-а, 18-б, 18-г   на
просп.   Г.   Гонгадзе   у   Подільському районі         м. Києва

48. Шпак Ігор В'ячеславович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. 
Щодо покращення житлових умов родини Василенко Світлани Артемівни, яка
проживає за адресою: пров. Задорожний, 3, корпус 2,   кв. 38 у Голосіївському
районі м. Києва

Заступник міського голови — секретар Київради  
Г. Герега

Про надання дозволу на укладання договору оренди нежилих приміщень 
у будинку № 15/27 на вул. Ахматової Анни

Рішення Київської міської ради № 69/6285 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до параграфа 1 глави 58 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самовря�
дування в Україні", статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", рішення Київської міської ради від
28.09.2006 № 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розра�
хунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна терито�
ріальної громади міста Києва", а також враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власно�
сті від 12.07.2011 № 88, Київська міська радаа

вирішила:

1. Надати дозвіл на укладання договору оренди нежилих приміщень у
будинку № 15/27 на вул. Ахматової Анни згідно з додатком.

2. Укласти договір оренди в установленому порядку відповідно до
пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 22.09.2011 № 69/6285

ПЕРЕЛІК
юридичних осіб, яким надано дозволи на укладання договорів оренди нежилих приміщень,

будинків, споруд комунальної власності територіальної громади м. Києва

N
п/п

Повна назва
орендаря, його

форма власності та
форма

фінансування

Адреса та
характеристик

а об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована площа, 

кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк дії
договору

оренди

Ухвалили:

1 2 3 4 5 6 7

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕЖИТЛОВОГО
ФОНДУ" ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

1 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОНТИНЕНТ ЗАХІД"
Форма власності -
приватна  Форма
фінансування -
госпрозрахункова

АХМАТОВОЇ
АННИ, N 15/27
Дарницький
район,  НБк - 1-
поверховий, бпо
Площа, кв. м -
1723.06

КАФЕ БЕЗ РЕАЛІЗАЦІЇ
ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ 
1 поверх  
Площа, кв. м -171.00

7 % 2 роки 364 дні Надати дозвіл

Заступник міського голови —  секретар Київради  Г. Герега

Про надання дозволів на укладання договорів оренди нерухомого майна 
територіальної громади міста Києва у Подільському районі

Рішення Київської міської ради № 59/6279 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до параграфа 1 глави 58 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самовря�
дування в Україні", статей 5, 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", статті 7 та статті 11 Закону Укра�
їни "Про столицю України — місто�герой Київ", рішень Київської міської ради від 28.09.2006 № 34/91 "Про затвердження Порядку
передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном те�
риторіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва" та від 09.09.2010
№ 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві" Київська міська радаа

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозволи комунальному підприємству "Оренда" на укладання
договорів оренди згідно з додатком.

2. Комунальному підприємству "Оренда" в термін до двох місяців в ус�
тановленому порядку укласти договори оренди згідно з пунктом 1 цього
рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

N
п/п

Повна назва
орендаря, його

форма власності
та форма

фінансування

Адреса та
характеристик

а об'єкта
нерухомості

Призначення, характеристика
об'єкта оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк дії
договору

оренди

Ухвалили:

1 2 3 4 5 6 7
1. ПРИВАТНИЙ

НОТАРІУС
ЩЕРБИНА ЛАРИСА
ІВАНІВНА 
Форма власності -
приватна, 
Форма
фінансування -
госпрозрахункова

ФРУНЗЕ, N 121/2
літ. А
Подільський
район, ЖБ - 5-
поверховий,
Площа, кв. м -
579,1

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРАВА,
АУДИТУ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
(місця загального користування) 
1-й поверх 
Площа, кв. м - 29,04

15 % 2 роки 364 дні Надати
дозвіл

Заступник міського голови — секретар Київради  
Г. Герега

Додаток до рішення Київради
від 22 вересня 2011 року № 59/6275

ПЕРЕЛІК
фізичних осіб, з якими КП "Оренда" надано дозволи на укладання договорів оренди 

нежилих приміщень, будинків, споруд, що належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва, поза конкурсом
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 22 листопада 2011 року

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
( »Ø¬—‹ ¿ Ã≤—‹ ¿ ƒ≈–∆¿¬Õ¿ ¿ƒÃ≤Õ≤—“–¿÷≤fl)

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.09.011 № 1731
Розпорядження № 2035 від 2 листопада 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою належної організації проведення конкурсу
"Логотип та стиль міста Києва", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.09.2011
№ 1731 "Про проведення конкурсу "Логотип та стиль міста Києва":

1.1. Підпункт 4.1 пункту 4 розпорядження викласти в такій редакції:
"4.1. Затвердити склад Художньої Ради та Ради Дизайнерів."

1.2. У Положенні про конкурс "Логотип та стиль міста Києва", затвер�
дженому розпорядженням:

1.2.1. Пункт 3.6. викласти в такій редакції:
"3.6. Конкурс проводиться у три етапи (з 30 вересня 2011 р. до 15 лю�

того 2012 р.). Перший етап передбачає відбір не більше п'яти конкурсних
робіт Художньою Радою та не більше п'яти конкурсних робіт Радою Ди�
зайнерів. Другий етап передбачає оцінювання громадянами України та
іноземцями конкурсних робіт, відібраних на першому етапі. Третій етап
передбачає визначення переможця Організаційним комітетом";

1.2.2. У пункті 3.11. цифри "20.10.2011" замінити цифрами
"15.12.2011"; 

1.2.3. Положення доповнити новим пунктом 3.15. такого змісту:
"3.15. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) розмістити на
офіційному сайті Київської міської влади всі подані роботи, які надійшли
для участі у Конкурсі та відповідають технічним вимогам.";

1.2.3. У абзаці 3 пункту 4.1. слова "чотирьох мовах (українська, росій�
ська, англійська, німецька)" замінити словами "кількома мовами, серед
яких українська та англійська є обов'язковими";

1.2.4. Розділ "5. Визначення переможців Конкурсу" викласти у такій
редакції:

" 5. Визначення переможців Конкурсу
5.1. Для організації першого етапу Конкурсу Організаційний комітет

створює дві Ради — Художню Раду (сім осіб) та Раду Дизайнерів (сім осіб)
та затверджує їх склад. Членами Художньої Ради можуть бути керівники
вищих навчальних закладів Києва, які здійснюють підготовку спеціалістів
за художнім напрямом (художники, художники�графіки). Членами Ради
Дизайнерів можуть бути професійні дизайнери. Прізвища членів Худож�
ньої Ради та Ради Дизайнерів до оголошення переможця Конкурсу не роз�
голошуються.

5.2. Основною формою роботи Художньої Ради та Ради Дизайнерів є
засідання.

5.3. Засідання Художньої Ради є легітимним, якщо на ньому присутні
не менш як дві третини складу Ради.

5.4. Засідання Ради Дизайнерів є легітимним, якщо на ньому присутні
не менш як дві третини складу Ради.

5.5. Рішення приймаються більшістю від кількості присутніх членів від�
повідної Ради відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів
головуючий має право вирішального голосу.

5.6. Результати роботи Художньої Ради та Ради Дизайнерів оформлю�
ються протоколами.

5.7. Роботи, обрані Художньою Радою та Радою Дизайнерів, презен�
туються для оцінювання громадянами України та іноземцями шляхом
оприлюднення на сайті Київської міської влади.

5.8. Для проведення другого етапу Конкурсу Організаційний комітет
визначає способи підрахунку голосів за конкурсні роботи, які стали пере�
можцями першого етапу Конкурсу. Способи підрахунку голосів можуть
включати: соціологічні опитування, смс�голосування, інтернет�голосуван�
ня та інші.

5.9. Другий етап Конкурсу триває до 01.02.2012.
5.10. На третьому етапі Конкурсу кожен член Художньої Ради та Ради

Дизайнерів оцінює кожну з робіт, що була відібрана на першому етапі
шляхом оцінювання за шкалою від 1 до 10.

5.11. Підрахунок балів за підсумками рейтингового оцінювання здій�
снюється Організаційним комітетом, який визначає переможця, що на�
брав найбільшу кількість балів.

5.12. Визначення переможця Конкурсу має відбутися не пізніше
15.02.2012. Відповідне рішення оформлюється протоколом Організацій�
ного комітету та розміщується в засобах масової інформації."

1.2.5. Пункт 6.2. викласти в такій редакції:
"6.2. Визначення переможця Конкурсу, робота та прізвище (а) її авто�

рів опубліковуються в засобах масової інформації".
2. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити висвіт�
лення цього розпорядження в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про затвердження Порядку організації та проведення зустрічей з іноземними
делегаціями, групами та окремими іноземцями

Розпорядження № 1700 від 16 вересня 2011 року
З метою впорядкування організації та проведення зустрічей голови Київської міської державної адміністрації, першого заступ�

ника голови, заступників голови Київської міської державної адміністрації з іноземними делегаціями, групами та окремими іно�
земцями з числа представників дипломатичних установ, міжнародних організацій, іноземних суб'єктів господарської діяльності та
ін., ініційованих іноземною стороною:

1. Затвердити Порядок організації та проведення зустрічей з інозем�
ними делегаціями, групами та окремими іноземцями, що додається.

2. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозді�
лам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) забезпечити дотримання цього порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова  О. Попов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 16 вересня 2011 року № 1700

ПОРЯДОК організації та проведення зустрічей з іноземними делегаціями, групами 
та окремими іноземцями

Цей Порядок встановлює процедуру організації та проведення зустрі�
чей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями (далі —
іноземцями) з числа представників дипломатичних установ, міжнародних
організацій, іноземних суб'єктів господарської діяльності та ін., ініційова�
них іноземною стороною, за участю посадових осіб виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з ураху�
ванням загальноприйнятих міжнародних норм, правил і традицій.

1. Установити, що зустрічі з іноземцями здійснюються виключно з ві�
дома голови Київської міської державної адміністрації, першого заступни�
ка голови, заступників голови Київської міської державної адміністрації
відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

2. Організація зустрічей з іноземцями:
2.1. Напередодні зустрічі за дорученням голови Київської міської дер�

жавної адміністрації або першого заступника голови, заступників голови
Київської міської державної адміністрації управлінням міжнародних зв'яз�
ків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) із залученням профільних управлінь виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
а у разі необхідності, відповідних міністерств і відомств України, місцевих
органів виконавчої влади, неурядових організацій здійснюється поперед�
нє вивчення репутації та кредитної історії іноземної сторони. У разі не�
можливості отримання достатньої інформації щодо репутації та кредитної
історії чи іншої вагомої інформації щодо іноземної сторони, зустріч від�
терміновується до моменту надходження такої інформації.

2.2. Для з'ясування формату й доцільності проведення зустрічей за
участю голови Київської міської державної адміністрації, першого заступ�
ника голови, заступників голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов'язків, з метою підвищення ефективності та зміс�
товності таких зустрічей, більш ретельної перевірки заявлених тем для
обговорення та надання завчасної експертної оцінки пропозицій як пра�
вило проводиться попередня зустріч на робочому рівні з ініціаторами зу�
стрічей.

2.3. На підставі письмового доручення голови Київської міської дер�
жавної адміністрації або першого заступника голови, заступників голови
Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків
організацію попередніх зустрічей на робочому рівні ініціює управління
міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

2.4. Для підготовки та наповнення зустрічей з іноземцями за участю
голови Київської міської державної адміністрації, першого заступника го�
лови, заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків практичним змістом, з метою надання компе�
тентних висновків з окремих питань, що потребують фахової підготовки,
управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) має право, у разі
необхідності, залучати до кола учасників зустрічей спеціалістів відповід�
них структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) в залежності від питань, які
становлять предмет обговорення.

2.5. За підсумками проведення профільними структурними підрозділа�
ми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) попередньої зустрічі протягом двох днів складається
звіт та подається голові Київської міської державної адміністрації, що міс�
тить інформацію про досягнуті домовленості, попередні висновки та про�
позиції щодо доцільності проведення зустрічі за участю голови Київської
міської державної адміністрації, першого заступника голови, заступників
голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в'язків.

2.6. Для проведення зустрічі учасники зустрічі від виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повинні
мати у необхідному обсязі тези, затверджені керівництвом виконавчого
органу Київської міської" ради (Київської міської державної адміністрації).

Під час зустрічей учасники зустрічі від виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) повинні озвучувати
позицію керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо предмету обговорення. Висловлен�
ня точок зору, підходів, пропозицій повинно узгоджуватися з позицією ке�
рівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з питань, що обговорюються. Утримуватись, у
разі відсутності позиції з питань, які пропонуються іноземною стороною
для обговорення, від висловлювання власної думки до вивчення питання
по суті та формування позиції керівництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.7. Погодження, візування будь�яких протоколів намірів, меморанду�
мів та угод про співпрацю з потенційними іноземними партнерами здій�
снюється за попереднім погодженням з головою Київської міської дер�
жавної адміністрації.

3. Проведення зустрічей з іноземцями:
3.1. Виходячи з необхідності раціонального планування робочих графі�

ків голови Київської міської державної адміністрації, першого заступника
голови, заступників голови Київської міської державної адміністрації,
пріоритет надається зустрічам з іноземцями в залежності від статусу.

3.2. Перший заступник голови, заступники голови Київської міської
державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків проводять особис�
ті зустрічі з іноземцями або уповноважують письмовим дорученням керів�
ників та співробітників підпорядкованих структурних підрозділів виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) на проведення таких зустрічей.

3.3. Переговори проводяться згідно з погодженими головою Київської
міської державної адміністрації або першим заступником голови, заступ�
никами голови Київської міської державної адміністрації та в обов'язково�
му порядку управлінням міжнародних зв'язків апарату виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) теза�
ми. Відповідальність за якісну підготовку тез несуть керівники головних
управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які їх
готують.

3.4. Організація та проведення зустрічей з іноземцями за участю голо�
ви Київської міської державної адміністрації, першого заступника голови,
заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з роз�
поділом обов'язків забезпечується управлінням міжнародних зв'язків апа�
рату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

3.5. За підсумками проведення зустрічі з іноземцями за участю голо�
ви Київської міської державної адміністрації, першого заступника голови,
заступників голови Київської міської державної адміністрації відповідним
структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), який визначається в залежності
від порядку денного переговорів, протягом трьох днів складається прото�
кол зустрічі, який затверджується головуючим на зустрічі та надсилаєть�
ся до управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У тексті протоколів зустрічей, у разі необхідності, зазначаються дору�
чення відповідним структурним підрозділам виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції
яких належить вирішення питань, що були визначені під час зустрічей.

3.6. Протоколи зустрічей зберігаються в управлінні міжнародних зв'яз�
ків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) в окремій номенклатурній справі.

Заступник голови —
керівник апарату

Про передачу функцій замовника будівництва об'єкта комунального 
призначення "Водопровідна станція № 1 Деснянської водопровідної станції"

Розпорядження № 1710 від 19 вересня 2011 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�герой Київ", Програми соці�

ально�економічного розвитку м. Києва на 2011 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 30.12.2010 № 574/5386 "Про про�
граму соціально�економічного розвитку м. Києва на 2011 рік" (із змінами та доповненнями) з метою забезпечення ефективності вико�
ристання бюджетних коштів та управління будівництвом, скорочення його термінів та своєчасного введення об'єкта в експлуатацію, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Головному управлінню комунального господарства виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в уста�
новленому порядку передати публічному акціонерному товариству "Акціо�

нерна компанія "Київводоканал" функції замовника об'єкта "Водопровідна
станція № 1 Деснянської водопровідної станції", обсяги незавершеного бу�
дівництва на час передачі об'єкта, проектно�кошторисну документацію, об�

ладнання та матеріали, які придбані для комплектації об'єкта, відповідно до
чинного законодавства.

2. Публічному акціонерному товариству "Акціонерна компанія "Київводо�
канал" забезпечити виконання будівельно�монтажних робіт, комплектацію
необхідним обладнанням переданого об'єкта, здійснити його введення в
експлуатацію згідно з запланованими термінами.

3. Взяти до відома, що до публічного акціонерного товариства "Акціонер�
на компанія "Київводоканал" переходять права і обов'язки по об'єкту "Водо�
провідна станція № 1 Деснянської водопровідної станції" в обсязі і на умо�
вах, що існували на момент прийняття цього розпорядження. 

4. Головному управлінню комунального господарства виконавчого орга�

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протя�
гом трьох днів з дня підписання цього розпорядження передати до публіч�
ного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" всі не�
обхідні документи" які засвідчують права та обов'язки, що передаються.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузанову
О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про прийняття — передачу до комунальної власності територіальної громади
міста Києва артезіанської свердловини Товариства з обмеженою 

відповідальністю "Каштанове місто"
Розпорядження № 1706 від 19 вересня 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 09.03.2006
№ 154/3245 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж" із зміна�
ми і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 12.12.2006 № 266/323, враховуючи звернення Товариства з об�
меженою вІдповідальнІстю"Каштанове місто" (лист від 19.04.2011 № 84, з метою надійного утримання та якісного обслуговування
інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва і передати у володіння та користування публічному ак�
ціонерному товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал" артезіан�
ську свердловину Товариства з обмеженою відповідальністю "Каштанове
місто" згідно з додатком, в межах та на умовах, визначених Угодою про
передачу в управління відкритому акціонерному товариству "Акціонерна
компанія "Київводоканал", майна, що є комунальною власністю територі�
альної громади м. Києва від 20.11.2003 (зі змінами та доповненнями), яка
укладена між ВАТ "АК "Київводоканал" та виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

забезпечити приймання — передачу артезіанської свердловини, зазначе�
ної у пункті 1 цього розпорядження на умовах, визначених відповідною
угодою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано�
ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в — засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження,

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Додаток
до розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Від 19 вересня 2011 року № 1706

ПЕРЕЛІК 
об'єктів, які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та передаються у володіння та користування публічному акціонерному товариству 
"Акціонерна компанія "Київводоканал"

№
п/п

Назва об'єкта,  адреса розташування Рік будівництва Балансова вартість, грн.

Первинна Залишкова

1. Площадка НС "Сирецька" по вул.  Танкова, 1
Свердловина з артезіанського
водопостачання №4693  
у тому числі обладнання

2007-2010      

2010

1524421,17      

75018,87

1524421,17      

75018,87

Заступник голови — керівник апарату

Про внесення змін та доповнень до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 04.07.2005 № 1144

Розпорядження № 1144 від 3 вересня 2011 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою врахування технічних можливостей та пасажи�

ропотоків на станціях метрополітену та в підземних пішохідних переходах м. Києва, в межах функцій органу місцевого самовря�
дування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 04.07.2005 № 1144 "Про впорядкування тор�
гівлі, яка здійснюється суб'єктами господарювання на станціях метропо�
літену та в підземних пішохідних переходах м. Києва" (із змінами та до�
повненнями), а саме:

1.1. Підпункт 1.1. пункту 1 викласти в наступній редакції:
"1.1. Погоджувати розміщення об'єктів комерційного, торговельного,

соціально�побутового призначення на станціях метрополітену, у підзем�
них пішохідних переходах відповідно до проектів, розроблених АТ "Київ�
проект" та державним підприємством "Проектний інститут "Укрметроту�
нельпроект", з Головним управлінням комунальної власності м. Києва та
Головним управлінням транспорту та зв'язку виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).”.

1.2. Підпункт 1.4. пункту 1 викласти в наступній редакції:
"1.4. При укладанні нових договорів оренди на розміщення об'єктів ко�

мерційного, торговельного, соціально�побутового призначення на станці�
ях метрополітену, у підземних пішохідних переходах, суміщених з входа�
ми (виходами) на станцію, враховувати вимоги правил пожежної безпеки,
санітарних норм та правил.".

1.3. Пункт 5 викласти в наступній редакції: "5. Просити начальника Го�
ловного управління МВС України в м. Києві попередити керівників струк�
турних підрозділів, які відповідають за громадський порядок на станціях

метрополітену та підземних пішохідних переходах, про їх персональну
відповідальність за неналежне виконання службових обов'язків.".

1.4. Підпункти 1.2., 1.3., 1.5. пункту 1 розпорядження виключити.
У зв'язку з цим підпункт 1.4 пункту 1 розпорядження вважати підпунк�

том 1.2 пункту 1 розпорядження.
1.5. Підпункт 2.2. пункту 2 розпорядження виключити.
1.6. Пункт 3 та пункт 7 розпорядження виключити.
У зв'язку з цим пункти 4, 5, 6, 8, 9 розпорядження вважати пунктами

3, 4, 5, 6, 7 розпорядження відповідно.
2. Затвердити зміни до Асортиментного переліку товарів, дозволених

для продажу у підземних пішохідних переходах та на станціях метрополі�
тену, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адмі�
ністрації від 04.07.2011 № 1144, виклавши його в новій редакції, що до�
дається.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення у засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Київської

міської державної адміністрації
від 04.07.2005 № 1144

(в редакції розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної

адміністрації)
від 3 вересня 2011 року № 1600

Асортиментний перелік товарів, дозволених для продажу у підземних пішохідних 
переходах та на станціях метрополітену

1. Друковані періодичні видання.
2. Дрібноштучні продовольчі товари у герметичній упаковці (кондитер�

ські вироби, печиво, горішки, чіпси і т. д.).
3. Прохолоджувальні безалкогольні напої (крім пива) в пластикових

пляшках місткістю до 0,5 л.
4. Квіти.
5. Сувеніри.
6. Засоби індивідуальної гігієни і догляду, лікарські засоби (у порядку,

визначеному чинним законодавством).

7. Фототовари та елементи живлення.
8. Картки поповнення рахунку та аксесуари до мобільних телефонів;
9. Канцелярські товари;
Дозволити розміщення автоматів з продажу телефонних карток, чаю,

кави та розміщення банкоматів.

Заступник голови — керівник апарату

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

від 27.10.2009 № 1227
Розпорядження № 1592 від 3 вересня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра�
їни щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи�підприємця" з метою приведення
нормативно�правових актів у відповідність до вимог законодавства, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про порядок оформлен�
ня права власності на об'єкти нерухомого майна в м. Києві, затвердже�
ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 27.10.2009 № 1227, а саме:

1.1. Підпункт “а” пункту 7.2 викласти в новій редакції:
“а) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

та фізичних осІб�підприємців" (у передбачених законодавством випад�
ках);

1.2. Підпункт “в" пункту 9.8 викласти в новій редакції:
“в) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

та фізичних осіб�підприємців".
2. Пункт 17 викласти у такій редакції:
"17. У разі допущення орфографічної помилки, зміни назви юридич�

ної особи (власника), поштової адреси об'єкта, невідповідності або змі�
ни площі чи нумерації об'єкта, інших обгрунтованих обставин або у зако�
нодавстві, що спричиняють необхідність внесення змін, орган, який
оформляв право власності, видає наказ про внесення відповідних змін
до свідоцтва або про видачу нового свідоцтва та анулювання поперед�
нього.

Підставою для вчинення цих дій є звернення власника об'єкта неру�
хомості (юридичної або фізичної особи), документи, зазначені у підпунк�
ті 7.2 пункту 7 цього Положення, а також рішення відповідного органу
про присвоєння поштової адреси, зміну площі чи нумерації об'єкта (у
відповідних випадках).

Документи, пов'язані із внесенням змін до свідоцтва або із видачею
нового свідоцтва, включаються до складу справи, сформованої під час
оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна.

Видача нового свідоцтва замість того, що підлягає анулюванню з ви�
ни органу, який його видав, здійснюється безкоштовно".

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згід�
но з розподілом обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження,

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподі�
лом обов'язків.

Голова О. Попов



7

КУЛЬТУРА
Хрещатик 22 листопада 2011 року

Натхнення для дому
У столиці триває виставка предметного дизайну XX–XXI сторіч
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

У Центрі с часно о мис-
тецтва М17 від рилася
е спозиція "Дизайн та фо-
то", я а представляє вит-
вори раїнсь их та зар -
біжних майстрів для за-
тишної оселі — незвичні
стільці, столи, лампи,
дзер ала, вази, а та ож
фото рафії вітчизняних ав-
торів. 26 листопада всі ці
речі б де виставлено на
а ціон.

До експозиції увійшло майже 100

авторських предметів. Їх створено з

найрізноманітніших матеріалів (плас�

тик, сталь, пресована повсть, шкіра,

дерево, хром, тканина, папір, бронза,

скло, порцеляна), а сама колекція

охоплює більшість напрямків пред�

метного дизайну останніх ста років.

Найраритетніша частина робіт

представляє напрямки ар�нуво і

стиль 1925. Зокрема це меблевий

гарнітур представника школи

Nancy Августа Валлін, сервіруваль�

ний стіл, створений за дизайном

французького художника Жоржа де

Фіре (автора оформлення знаме�

нитого паризького кабаре Le Chat

Noir на Монмартрі), і радіатор по�

чатку 1930�х років роботи фран�

цузького дизайнера Renе Coulon.

Серед антикварних предметів є ре�

чі меншого розміру — англійська

цукорниця 1930�х років та дверні

ручки із Голландії 1920�х. "Переда�

укціонну виставку, присвячену

предметному дизайну, ми проводи�

мо вдруге. Колекцію збирали по

всій Україні, з приватних зібрань,

по антикварних магазинах",— роз�

повідає організатор виставки, ди�

ректор аукціонного дому "Золотое

сечение" Михайло Василенко.

Серед найцікавіших експонатів

наших дизайнерів варто назвати

стіл і стільці "Китайський сюр�

приз" та комод�шахівницю "Грос�

мейстер" Володимира Бондаренка,

пару кольорових стільців ZIG &

ZAG Катерини Соколової, торшер

"Вітер" від Валерія і Катерини Куз�

нєцових. Усі, хто цікавиться дизай�

ном, зможуть знайти собі речі до

смаку. Тут є і лампа з метеликами

або у вигляді праски, "квіткове"

крісло з вовни та шовку "Аватар",

вішалка з ногами та люстра у ви�

гляді молекули. Також на виставці

представлено предмети дизайну

епохи СРСР: парні бронзові сві�

тильники 1930�х років у стилі ста�

лінського ампіру, вінтажні настіль�

ні лампи 1970�х років, вази з дутого

скла і багато іншого. Окремої уваги

заслуговує блок предметів керамі�

ки від найкращих майстрів з пор�

целяни і скла: Бориса Данилова,

Поліни Найт, Ігоря Мацієвського.

Предмети інтер'єру доповнює

ще одна частина експозиції — фо�

то українських фотографів, лауре�

атів престижних міжнародних кон�

курсів та учасників бієнале. Їх

умовно поділено на три блоки —

пейзаж, урбаністична фотографія

та актуальне фото. Виставку мож�

на відвідати до 25 листопада (вул.

Антоновича, 104), а 26 листопада

експоновані предмети виставлять

на аукціон

На виставці предметно о дизайн пропон ють ори інальний по ляд на звичайні домашні речі

19�й Різдвяний благодійний яр�

марок, який щорічно проводить в

Києві Міжнародний жіночий клуб,

цього року виріс у масштабах. Нині

він розміститься на площі 3 тисячі

метрів квадратних у новому примі�

щенні — павільйоні № 2 виставко�

вого центру "Київекспоплаза" (Са�

лютна, 2�а). Збільшилась і кіль�

кість учасників — національні су�

веніри, промислові вироби та про�

дукти харчування на стендах пред�

ставлятимуть понад 30 посольств

країн Європи, Америки та Азії.

Один зі спонсорів ярмарку, Гене�

ральна дирекція з обслуговування

іноземних представництв, тради�

ційно презентуватиме Україну —

національні страви, іграшки, виро�

би народної творчості. Святковий

настрій створюватиме справжній

Санта�Клаус та вітчизняні творчі

колективи — хор ГДІП "Калиновий

гай", колектив "Купава", ВІА "Гор�

лиця", а студенти Київського на�

ціонального педагогічного

університету імені Драгоманова

показуватимуть гостям святкову

програму "Вертеп". Крім того, від�

відувачі можуть взяти участь у розі�

грашах та лотереях з різноманітни�

ми подарунками — від побутових

пристроїв до квитків на літак. На

ярмарку проводитимуть художні та

театральні майстер�класи для ді�

тей, а також благочинний аукціон,

твори на який надали відомі митці

Давид Шарашидзе, Неллі Ісупова,

Віктор та Олена Рижих.

За словами дружини Почесного

Посла Королівства Нідерланди в

Україні Маргріт Вольтерс, ярмарок

має на меті не лише представити

киянам культуру інших країн, а й

зібрати кошти на благочинні про�

екти. Так, минулого року ярмарок

зібрав 1,5 мільйона гривень. Отри�

мані кошти були розподілені на

гранти різним громадським орга�

нізаціям. Як говорить голова бла�

годійного комітету Міжнародного

жіночого клубу, вони надають

кошти проектам, направленим на

допомогу малозабезпеченим жін�

кам, дітям, інвалідам та людям по�

хилого віку. Це гуманітарна допо�

мога інтернатам, доставка їжі пен�

сіонерам, закупівля медичного об�

ладнання, іграшок тощо. Для орга�

нізацій, які хочуть отримати грант,

після ярмарку оголошується кон�

курс, і комісія обирає проекти�пе�

реможці. Власне, про роботу орга�

нізацій та фондів, які отримали

грант минулого року, можна буде

дізнатися на ярмарку. Цього року

організатори очікують 15 тисяч

відвідувачів. Різдвяний благодій�

ний ярмарок працюватиме з 10 до

17 години

Різдво з благодійними намірами
Киян запрошують на ярмарок посольств різних країн
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

3 р дня столиці відб деться традиційний Різдвяний
бла одійний ярмаро . Цьо о раз він пройде новом
місці — вистав овом центрі "Київе споплаза", а
часть ярмар візьм ть 38 посольств та представ-
ництв різних раїн. Кияни мають на од відч ти різдвя-
ний настрій, с шт вати національних страв, пити с -
веніри і та им чином зробити свій внесо бла одій-
ність.
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Відповіді на росворд
По оризонталі: 5. ринда 7. шин а 8. йодль 9. намір 10. брош а 13. опанча 16. т ан 19. айран 20. особа 21. лампа 22. м зей 23. обра 24. панда

27. билина 29. с ат а 31. сироп 32. алібі 33. емаль 34. лер
По верти алі: 1. ранат 2. знімо 3. Байрон 4. мило 6. лан 11. рейт зи 12. шпалери 14. а сіома 15. чеб ре 17. дача 18. аспід 24. пасі а 25. нарде

26. аспе т 28. Лель 30. тіло

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

ЗАЯВА
про е оло ічні наслід и діяльності

Об’є т — дільниця К ренівсь о-Червоноармійсь ої лінії метрополітен в
м. Києві від станції “Вистав овий центр” до Одесь ої площі в Голосіївсь ом
районі. Прое том передбачено б дівництво лінії міл о о за ладення від ст.
“Вистав овий центр” в південно-західном напрям вздовж проспе т А адемі а
Гл ш ова в бі житлово о масив “Терем и-ІІ” з від ал женням до масив
“Терем и-ІІ”, що забезпеч є поліпшення транспортно о обсл ов вання
пасажирів, забезпеч є надійний зв’язо центральної та південно-західної частин
міста, переведення значно о пасажиропото з наземних видів ромадсь о о
транспорт на підземний.
В жовтні 2011 р. б ло проведено ромадсь е об оворення щодо інформ вання

меш анців стосовно “Прое т вання ділян и К ренівсь о-Червоноармійсь ої лінії
метрополітен від ст. “Вистав овий центр” до Одесь ої площі. Розміщення
станційно о омпле с “Терем и”. З ідно прото ол , пропозицію щодо
розташ вання станційно о омпле с “Терем и” з ідно прое тних пропозицій
підтримало “за” — 138 чол. із 144 прис тніх.

Підс м и іль існої та я існої оцін и впливів
При е спл атації приміщень а м ляторної підземної станції в сій зоні вплив

прое товано о об’є та про ноз ються та і залиш ові впливи: 0,00046 /с сірчаної
ислоти. Ш ідливий вплив метрополітен на забр днення повітря в зоні
повітрявип с них іос ів відс тній.
У станційних приміщеннях вестибюлів, ес алаторів, переходів, радіов зла, ДПС,

медично о п н т , п н т зміни машиністів, прийом їжі і підрах н монет
прое том передбачено захист пасажирів і е спл атаційно о персонал від ш м ,
я ий створюється р хом поїздів, роботою е с алаторів і вентиляційних а ре атів.
Для ділян и метрополітен , я а прое т ється, санітарно- і ієнічні норми вібрацій

в приміщеннях приле лої житлової та ромадсь ої заб дови задовольняються.
Додат ових ( рім об мовлених прое ті) антивібраційних заходів не потрібно.
Замовни ом отримані Виснов и обстеження зелених насаджень розташ вання

на земельних ділян ах зв’яз з прое т ванням та спор дженням дільниці
К ренівсь о-Червоноармійсь ої лінії метрополітен від станції “Вистав овий центр”
до Одесь ої площі. Повторне обстеження б де проведено після затвердження
прое тної до ментації та винесення меж земельної ділян и в нат р .
Прое том передбачено збереження площі, що має родючий шар р нт .

Існ ючий родючий шар р нт знімається, с лад ється в б рти і ви ористов ється
при бла о строї та озелененні приле лих територій. Бла о стрій та озеленення
з ідно дендроплан .
Об’є т при ви онанні природоохоронних заходів та санітарних норм пра тично

не б де здійснювати ш ідливо о вплив на середовище під час б дівництва за
рах но оптимізації прое тних рішень по йо о ор анізації. Прое тована діяльність
об мовлює зниження е оло ічно о ризи .

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА: б дівництво та е спл атація об’є тів
прое тованої діяльності відповідності з нормами і правилами охорони НС і вимо
е обезпе и; дотримання е оло ічних обмежень з ідно розділ ОВНС; вивіз
б дівельно о сміття; бла о стрій території.

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

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об’є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 608,30 в.м

на в л. Виш ородсь ій, 28/1, літ. “А”
Назва об’є та: Нежилі приміщення за альною площею 608,30 в.м.

Адреса: 04074, м. Київ, в л. Виш ородсь а, 28/1, літ. “А”

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство “Київжитлоспеце спл атація”.

Відомості про об’є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 608,30 в.м, том числі:
№1 по № 11 ( р пи приміщень № 7) площею 242,50 в.м, з № 1 по № 20 ( р пи приміщень

№ 9) площею 207,40 в.м, № 6 площею 31,80 в.м, № 8 площею 4,90 в.м, місця за ально о
орист вання площею 121,70 в.м, що с ладає 40/100 частин від нежилих приміщень в б дин
площею 1 536,30 в.м.

Вартість продаж об’є та без ПДВ — 4 100 000 (чотири мільйони сто тисяч) ривень.
ПДВ — 820 000 (вісімсот двадцять тисяч) ривень.
Почат ова вартість продаж об’є та з рах ванням ПДВ — 4 920 000 (чотири мільйони

дев’ятсот двадцять тисяч) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни продаж з рах ванням ПДВ —

492 000 (чотириста дев’яносто дві тисячі) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об’є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. Всі витрати, пов’язані з ладанням до овор півлі — продаж об’є т приватизації, йо о

нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об’є т, бере на себе
по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п’яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь товарної біржі

“Київсь а а ропромислова біржа” біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни
продаж об’є та, я ий встановлюється біржею;

4. А ціон б де проведено через 30 (тридцять) алендарних днів після п блі ації о олошення.
Місце проведення а ціон : 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13, тор овий зал
товарної біржі “Київсь а а ропромислова біржа”. Почато об 11.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01601, м. Київ,
в л. Червоноармійсь а, 13, аб. 209 (II поверх), товарна біржа “Київсь а а ропромислова
біржа” в робочі дні з 9.00 до 18.00 (в п’ятницю та передсвят ові дні — до 16.45), обідня
перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення
а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но
№ 26004300010000 ПАТ “Бан Фор м” м. Києва, од бан 322948, од 23243248,
отрим вач: Товарна біржа “Київсь а а ропромислова біржа”.

7. Грошові ошти в розмірі — 492 000 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової
вартості об’є та приватизації, вносяться на рах но № 26004300010000 ПАТ “Бан
Фор м” м. Києва, од бан 322948, од 23243248, отрим вач: Товарна біржа “Київсь а
а ропромислова біржа”.

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об’є том можна в робочі дні за адресою: 04074, м. Київ,

в л. Виш ородсь а, 28/1, літ. “А”.
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01601, м. Київ, в л. Червоно-

армійсь а, 13, аб. 209 (II поверх), товарна біржа “Київсь а а ропромислова біржа”, тел.
234-21-80.

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

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про повторний продаж на а ціоні зі зниж ою 10 %
об’є та приватизації — нежило о б дин площею 1471,90 в.м

на в л. Червонофлотсь ій, 24, літ. “А”
Назва об’є та: Нежилий б дино площею 1471,9 в.м.

Адреса: 04075, м. Київ, в л, Червонофлотсь а, 24, літ. “А”.

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство “Київжитлоспеце спл атація”.

Відомості про об’є т приватизації:
Нежилий б дино площею 1471,9 в.м, том числі:
І поверх — 408,3 в.м. II поверх — 354,2 в.м, III поверх — 355,2 в.м, IV поверх — 354,2 в.м.
Вартість продаж об’є та без ПДВ — 1 128 762 (один мільйон сто двадцять вісім тисяч

сімсот шістдесят дві) ривні.
ПДВ — 225 752 (двісті двадцять п’ять тисяч сімсот п’ятдесят дві) ривні 40 опійо .
Почат ова вартість продаж об’є та з рах ванням ПДВ — 1 354 514 (один мільйон триста

п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот чотирнадцять) ривень 40 опійо .
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни продаж з рах ванням ПДВ — 135

451 (сто тридцять п’ять тисяч чотириста п’ятдесят одна) ривня 44 опій и.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об’є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в становленом за оном

поряд .
3. Всі витрати, пов’язані з ладанням до овор півлі-продаж об’є та приватизації, йо о

нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об’є т, бере на себе
по пець.

4. Переможцю а ціон :
4.1. протя ом п’яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь товарної біржі

“Універсальна товарно-сировинна біржа” вина ород в розмірі, що не перевищ є 5% від
ціни продаж об’є та, я а встановлюється біржею;

5. А ціон б де проведено через 30 (тридцять) алендарних днів після п блі ації о олошення.
Місце проведення а ціон : 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о, 51, оф. 11, товарна біржа
“Універсальна товарно-сировинна біржа”. Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о, 51,
оф. 11, в робочі дні з 9.00 до 18.00 (в п’ятницю та передсвят ові дні — до 16.45), обідня
перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення
а ціон .

7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но
№ 2600112649 ПАТ “У раїнсь ий професійний бан ” м, Києві, од бан 300205,
од ЄДРПОУ 32069037, отрим вач: товарна біржа “Універсальна товарно-сировинна біржа”.

8. Грошові ошти в розмірі — 135 451, 44 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової
вартості об’є та приватизації, вносяться на рах но № 2600112649 ПАТ “У раїнсь ий
професійний бан ” м. Києві, од бан 300205, од ЄДРПОУ 32069037, отрим вач:
товарна біржа “Універсальна товарно-сировинна біржа”.

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
10. Ознайомитися з об’є том можна в робочі дні за адресою: 04075, м. Київ, в л.

Червонофлотсь а, 24, літ. “А”.
11. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о, 51.

оф. 11, товарна біржа “Універсальна товарно-сировинна біржа”, тел. 482-07-42.

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
о олош є он рс на заміщення ва антної посади
оловно о спеціаліста відділ б х алтерсь о о облі

та звітності (V ате орія).

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються відповідно до
Поряд проведення он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.02.02 №
169 та з ідно з Типовими професійно- валіфі аційними хара теристи ами посад
державних сл жбовців.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до
он рсної омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій
зазначається про ознайомлення заявни а із встановленими за онодавством
обмеженнями щодо прийняття на сл жб та проходження сл жби в ор анах
місцево о самовряд вання; заповнен особов арт (форма П-2ДС) з
відповідними додат ами; опії до ментів про освіт , засвідчені встановленом
за онодавством поряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта ромадянина
У раїни, засвідчені адровою сл жбою; відомості про доходи та зобов’язання
фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім’ї за 2010 рі ; дві фото арт и
розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації
о олошення про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних обов’яз ів
та мов оплати праці надається додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати , 36,
. 913 (на он рс). Телефон для довідо 254-11-88.

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
- провідний спеціаліст відділ персоніфі овано о облі піль (тимчасова).
- спеціаліст І ате орії відділ соціальних про рам (тимчасова).
До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для часті в он рсі необхідно

з 22.11.2011 до 22.12.2011 зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, .19, тел. 280-69-98.
- оловно о спеціаліста се тор вн трішньо о фінансово о онтролю.
- оловно о спеціаліста відділ праці та соціально-тр дових відносин.
До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для часті в он рсі необхідно

з 01.12.2011 до 01.01.2012 зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, .19, тел. 280-69-98.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Б дівельна омпанія
“Наше місто” просить вважати недійсним свідоцтво про право власності,
видане Головним правлінням ом нальної власності м. Києва 01.09.2009р.
за номером 734-В зв’яз з втратою.

Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє, що термін прове-
дення он рс по зал ченню інвестора до б дівництва сміттєсорт вально о
омпле с на в л. Коле торній, 44, я ий о олош вався азеті “Хрещати ” від
01.11.2011 №160 (3985), подовжено до 21.12.2011 ро .

Солом’янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що роз ляд цивільної справи за позовною
заявою Висоць о о Ми оли Станіславовича до Каландій Вадима Андрійовича про ви онання рошово о
зобов’язання, призначено на 22 листопада 2011 р. на 11.30 в приміщенні с д (03113, м. Київ,
в л. Ш това, 1, аб. 11) під олов ванням с дді Лозинсь ої М.І.

У с дове засідання ви ли ається відповідач, Каландій Вадим Андрійович, останнє відоме місце
реєстрації я о о: м. Київ, б львар Лесі У раїн и, б. 10-а, в. 17.

В разі вашої неяв и справ б де роз лян то за вашої відс тністі.


