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Про видачу ліцензій КП “Керуюча дирекція”

Розпорядження № 2070 від 10 листопада 2011 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз�

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про ви�
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, врахо�
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 7 від 20.10.2011), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ”
ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. КИЄВІ РАДИ (код ЄДРПОУ 34966254,
м. Київ, вул. Білоруська, буд. 1) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва
теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електроA
станціях і когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) строком дії п’ять
років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах маA
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій КП “Спецжитлофонд”
Розпорядження № 2071 від 10 листопада 2011 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18,02.2009 № 188 “Про ви�
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, врахо�
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 7 від 20.10.2011), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ З УТРИМАННЯ ТА ЕКСA
ПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ “СПЕЦA
ЖИТЛОФОНД” (код ЄДРПОУ 31454734, м. Київ, вул. Оболонська,

буд. 34) ліцензії:
на право провадження господарської діяльності з виробництва теплоA

вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелекA
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераA
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поA
новлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплоA
вої енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідA
но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засоA
бах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на перA
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації МаA
зурчака О. В.

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій ТОВ “Житло�сервіс”
Розпорядження № 2072 від 10 листопада 2011 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про ви�
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, врахо�
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 7 від 20.10.2011), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЖИТA
ЛОAСЕРВІС” (код ЄДРПОУ 30167045, м. Київ, пров. Бехтеревський, буд.
14) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплоA
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелекA
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераA
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поA
новлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловиA
ми мережами строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплоA
вої енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідA
но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засоA
бах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на перA
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації МаA
зурчака О. В.

Голова  О. Попов

Про видачу ліцензій ПрАТ “Поліграфкнига”
Розпорядження № 2073 від 10 листопада 2011 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про ви�
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, врахо�
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 7 від 20.10.2011), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “ПОЛІГРАФA
КНИГА” КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДАК “УКРВИДАВПОЛІГРАA
ФІЯ” (код ЄДРПОУ 02470135, м. Київ, вул. Олександра Довженка, буд. 3)
ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплоA
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелекA
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераA
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поA
новлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах маA
сової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на перA
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації МаA
зурчака О. В.

Голова  О. Попов

Про створення міської комісії для проведення інвентаризації 
всіх об’єктів незавершеного будівництва, які належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва і передані у володіння 
та користування публічному акціонерному товариству “АК “Київводоканал”

Розпорядження № 2074 від 10 листопада 2011 року
Відповідно до законів України “Про житлово�комунальні послуги”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою прове�

дення інвентаризації всіх об’єктів незавершеного будівництва, які належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва, для визначення доцільності їх подальшої експлуатації, продовження будівництва, консервації або списання, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Створити міську комісію для проведення інвентаризації всіх об’єктів
незавершеного будівництва, які належать до комунальної власності териA
торіальної громади міста Києва і передані у володіння та користування
публічному акціонерному товариству “АК “Київводоканал” відповідно до
договору на володіння та користування майном територіальної громади
міста Києва (в новій редакції Угоди про передачу в управління відкритому
акціонерному товариству “АК “Київводоканал” майна, що є комунальною
власністю територіальної громади міста Києва від 20.11.2003), укладеноA
го виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською дерA
жавною адміністрацією) з відкритим акціонерним товариством “АК “КиївA
водоканал” від 01,12.2006, та затвердити її склад, що додається.

2. Створеній комісії до 01.12.2011 завершити інвентаризацію всіх
об’єктів незавершеного будівництва, які належать до комунальної власA

ності територіальної громади міста Києва і обліковуються на балансі
публічного акціонерного товариства “АК “Київводоканал”, та надати перA
шому заступникові голови Київської міської державної адміністрації МаA
зурчаку О. В. узагальнені пропозиції щодо подальшої експлуатації об’A
єктів незавершеного будівництва (продовження будівництва, консерваA
ції, списання та інше).

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах маA
сової Інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступA
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 10 листопада 2011 року N 2074

СКЛАД 
міської комісії для проведення інвентаризації всіх об’єктів незавершеного будівництва, 
які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і передані 

у володіння та користування публічному акціонерному товариству “АК “Київводоканал”

Кобан Ігор Адамович — заступник начальника Головного управління коA
мунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (КиA
ївської міської державної адміністрації) — начальник управління інженерA
ного забезпечення, голова комісії

Волков Володимир Васильович — заступник начальника Управління
ремонтноAбудівельних робіт з виробництва публічного акціонерного товаA
риства “АК “Київводоканал”, секретар комісії

Павлачик Любов Володимирівна — заступник начальника відділу підA
приємств виробничої сфери та майна, переданого у володіння та корисA
тування спеціалізованим підприємствам Головного управління комунальA

ної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КиA
ївської міської державної адміністрації

Авраменко Сергій Петрович — заступник генерального директора з
корпоративного управління публічного акціонерного товариства “АК “КиA
ївводоканал”

Струкова Віта Дмитрівна — заступник генерального директора з юриA
дичних питань публічного акціонерного товариства “АК “Київводоканал”

Заступник голови — керівник апарату

Про видачу ліцензій КП “УЖГ” Дарницького району м. Києва
Розпорядження № 2078 від 10 листопада 2011 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про ви�
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, врахо�
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 6 від 12.10.2011), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОA
ГО ГОСПОДАРСТВА” ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (код ЄДРПОУ
31722755, м. Київ, Харківське шосе, буд. 148AА) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплоA
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелекA
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераA

ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поA
новлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах маA
сової Інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій Київському вищому професійному училищу будівництва 
і архітектури

Розпорядження № 2079 від 10 листопада 2011 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз�

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про ви�
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, врахо�
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 6 від 12.10.2011), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩУ БУДІВA
НИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (код ЄДРПОУ 05536739, м. Київ, вул. Клавдіївська,
буд. 22) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроценA
тралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних усA
тановках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з транспортування тепA
лової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими меA

режами строком дії п’ять років;
на право провадження господарської діяльності з постачання теплової

енергії строком дії п’ять років.
2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масоA
вої інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій ДП “Групова котельня УМТ та ГЗ ГУМВС України 
в Київській області”

Розпорядження № 2080 від 10 листопада 2011 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз�

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про ви�
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, врахо�
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 6 від 12.10.2011), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМТ
ТА ГЗ ГУМВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ” (код ЄДРПОУ 24521985, м.
Київ, вул. ДовнарAЗапольського, буд. 10AА) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплоA
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелекA
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераA
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поA
новлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловиA
ми мережами строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах маA
сової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на перA
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації МаA
зурчака О. В.

Голова О. Попов

Про термінове виконання робіт з реконструкції будівель по Андріївському
узвозу, 20 (А, Б) під “Київський драматичний театр на Подолі” 

у Подільському районі
Розпорядження № 2081 від 10 листопада 2011 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Про передачу функцій замовника реконструкції будівель по
Андріївському узвозу, 20 (А, Б) під “Київський драматичний театр на Подолі” у Подільському районі” від 14.09.2011 № 1667, з метою
своєчасного введення об’єктів в експлуатацію, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству “Дирекція реставраційноAвідновлюA
вальних робіт” виконавчого органу Київської міської ради (Київської місьA
кої державної адміністрації):

1.1. В зв’язку із виникненням термінової потреби щодо виконання заA
ходів, пов’язаних із проведенням у місті Києві чемпіонату Європи з футA
болу ЄвроA2012, здійснити до 25.05.2012 року роботи з реконструкції буA
дівель по Андріївському узвозу, 20 (А, Б) під “Київський драматичний теA
атр на Подолі” у Подільському районі.

1.2. Для виконання робіт, враховуючи нагальну потребу та особливі
обставини, які унеможливлюють дотримання замовником строків для
проведення процедур конкурсних торгів у здійсненні закупівлі, відповідно
до пункту 3 статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупіA
вель” від 01.06.2010 № 2289AVI (із змінами та доповненнями), визначити
проектну організацію для коригування проектноAкошторисної документаA

ції та підрядну організацію для виконання будівельних робіт зазначених в
п.1.1 цього розпорядження.

2. Фінансування робіт, зазначених в п. 1.1 цього розпорядження, в
2011 році буде здійснено відповідно до Програми соціальноAекономічноA
го розвитку м. Києва на 2011 рік, затвердженої рішенням Київської місьA
кої ради від 30.12.2010 року № 574/5386.

3. В установленому порядку подати до Головного управління економіA
ки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) відповідні інвестиційні пропозиції щодо
включення об’єкту зазначеного п. 1.1 цього розпорядження до проекту
Програми соціальноAекономічного розвитку м. Києва на 2012 рік.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступA
ника голови Київської міської державної адміністрації — Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про передачу критого майданчика 
для очікування відвідувачів консульського відділу Посольства Швейцарської

Конфедерації на вул. Козятинській, 12
Розпорядження № 2082 від 10 листопада 2011 року

Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Ки�
ївської міської ради від 14.07.2011 № 395/5782 “Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва
критого майданчика для очікування відвідувачів консульського відділу Посольства Швейцарської Конфедерації на вул. Козятин�
ській, 12 у Печерському районі м, Києва”, враховуючи звернення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (листи
від 22.09.2011 № 090�120�р/8 та від 23.09.2011 № 090�120�р/8), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
разом з комунальним підприємством “Генеральна дирекція Київської
міської ради з обслуговування іноземних представництв” здійснити в усA
тановленому порядку передачу до сфери управління Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації критого майданчика, для очікування
відвідувачів консульського відділу Посольства Швейцарської КонфедераA
ції на вул. Козятинській, 12 у Печерському районі м. Києва, вартістю
138,41563 тис. грн.

2. Печерській районній в місті Києві державній адміністрації закріпити

на праві господарського відання за комунальним підприємством управA
лінням житлового господарства “Печерськжитло” критий майданчик, заA
значений у пункті 1 цього розпорядження.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації ПузаноA
ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформаA
ції змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про прокладання електромереж 
до адміністративно�офісної будівлі 

на вул. Лєскова, 5 (літера “А”) у Печерському районі
Розпорядження № 2095 від 11 листопада 2011 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 26 Закону України “Про дорожній рух”,
рішення Київської міської ради від 09.07.2009 № 943/1999 “Про передачу земельної ділянки та продаж цієї земельної ділянки то�
вариству з обмеженою відповідальністю “Монолітінвест” для реконструкції, експлуатації та обслуговування адміністративно�
офісного будинку на вул. Лєскова, 5 (літера “А”) у Печерському районі м. Києва”, враховуючи технічну необхідність виконання ро�
біт з прокладання електромереж КЛ — 10 кВ та КЛ — 0,4 кВ до адміністративно�офісної будівлі на вул. Лєскова, 5 (літера “А”) у Пе�
черському районі та зважаючи на звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Монолітінвест” від 21.07.2011 № 8, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1, Товариству з обмеженою відповідальністю “Монолітінвест” (далі
ТОВ “Монолітінвест”) згідно з розробленою та затвердженою в установA
леному порядку проектноAкошторисною документацією з 20.11.2011 до
01.03.2012 виконати роботи з прокладання КЛ — 10 кВ від ТП 365 до ТП
113 та прокладання КЛ — 0,4 кВ від ТП 365 до адміністративноAофісної буA
дівлі на вул. Лєскова, 5 (літера “А”) з розриттям вул. Арсенальної в двох
місцях, за умови виконання пункту 2 цього розпорядження.

Розриття проїзної частини вулиці Арсенальної виконати з 22A00 год.
п’ятниці до 05A30 год. наступного понеділка з тимчасовим обмеженням
руху транспорту і частковим зайняттям проїзної частини, залишаючи проA
їзд шириною 3,5 м.

Прокладання КЛ — 10 кВ від ТП 279 до ТП 4663 з розриттям вул. ГуA
совського та вул. Панаса Мирного виконати з 22.00 год. п’ятниці до 
05.30 год. наступного понеділка з тимчасовим обмеженням руху трансA
порту і частковим зайняттям проїзної частини, залишаючи проїзд шириA
ною 3,5 м.

2. ТОВ “Монолітінвест “:
2.1. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві

схему організації руху транспорту та пішоходів на період виконання робіт;
2.2. Забезпечити безпечний прохід пішоходів шляхом встановлення

дорожніх знаків, огородження, пішохідних містків, освітлення у місцях виA
конання робіт;

2.3. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 
№ 1051/1051 (із змінами і доповненнями);

2.4. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин за тиA
пом існуючого на повну ширину та довжину в межах розриття, а тротуA
арів — на повну ширину та довжину в межах розриття фігурними елеменA
тами мощення та передати їх за актом комунальному підприємству “ШляA
ховоAексплуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва”;

2.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виA
конання будівельних робіт.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт поA
класти на заступника директора ТОВ “Монолітінвест” Набойченка В. В.

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

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 25 листопада 2011 року

Про створення комісії з опрацювання питань, пов’язаних з видачею технічних
умов щодо будівництва об’єктів містобудування

Розпорядження № 1984 від 28 жовтня 2011 року
Відповідно до законів України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про

місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів” та з метою розгляду питань, що стосуються надання тех�
нічних умов на приєднання об’єктів містобудування до інженерних мереж:

1. Створити комісію з опрацювання питань, пов’язаних з видачею техA
нічних умов щодо будівництва об’єктів містобудування та затвердити її
склад, що додається.

2. Встановити, що організаційноAтехнічне забезпечення роботи комісії
з опрацювання питань, пов’язаних з видачею технічних умов щодо будівA
ництва об’єктів містобудування, здійснює Головне управління комунальA
ного господарства спільно з Головним управлінням містобудування та арA
хітектури.

3. Комісії з опрацювання питань, пов’язаних з видачею технічних умов
щодо будівництва об’єктів містобудування:

3.1. Провести аналіз існуючого порядку надання технічних умов на

предмет його конструктивності, обгрунтованості та відповідності сучасноA
му стану справ у певній галузі міського господарства, доцільності запроA
вадження видачі технічних умов по принципу “єдиного вікна”.

3.2. За результатами роботи надати голові Київської міської державної
адміністрації пропозиції щодо необхідності удосконалення існуючого поA
рядку надання технічних умов.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на перA
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації МаA
зурчака О. В.

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Затверджено
розпорядженням виконавчогооргану Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 28 жовтня 2011 року № 1984

Склад комісії 
з опрацювання питань, пов’язаних з видачею технічних умов щодо будівництва об’єктів

містобудування 
Мазурчак Олександр Володимирович — перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії

Кучук Михайло Ілліч — заступник голови Київської міської державної
адміністрації, заступник голови комісії

Крамаренко Руслан Михайлович — заступник голови Київської міської
державної адміністрації

Новицький Дмитро Юрійович — начальник Головного управління комуA
нального господарства, секретар комісії

Данилович Сергій Михайлович — начальник Головного управління каA
пітального будівництва міста Києва

Репік Володимир Михайлович — начальник Головного фінансового
управління

Довбань Ігор Миколайович — начальник Головного управління еконоA
міки та інвестицій

Целовальник Сергій Анатолійович — начальник Головного управління
містобудування та архітектури

Денисенко Володимир Миколайович — начальник Головного управлінA
ня житлового забезпечення

Стороженко Володимир Сергійович — начальник Головного управлінA
ня житлового господарства

Броневицький Сергій Петрович — начальник КО “Інститут ГенеральноA
го плану м. Києва”

Соколовський Едуард Степанович — голова правління АК “Київенерго”
(за згодою)

Ченчевий Валерій Геннадійович — генеральний директор ПАТ “АК “КиA
ївводоканал” (за згодою)

Рехліс Юрій Афонович — Голова правління ПАТ “Спеціалізоване управA
ління протизсувних підземних робіт”

Глінський Георгій Ярополкович — генеральний директор КК “КиївавтоA
дор”

Швець Андрій Володимирович — директор КП “Київміськсвітло”
Федоренко Володимир Іванович — начальник КП “Київський метропоA

літен”
Курінний Анатолій Володимирович — начальник управління ДАІ ГУ МВС

України в м. Києві (за згодою)
Горовий Сергій Олександрович — голова правління ПАТ “Київгаз” (за

згодою)
Гандабура Василь Теодорович — директор Київської міської філії ПАТ

“Укртелеком” (за згодою)

Заступник голови —
керівник апарату

Про видачу ліцензій ТОВ “СІГОО”
Розпорядження № 1982 від 28 жовтня 2011 року

Відповідно до пункту 42 статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, розпорядження ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про видачу ліцензій на
провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, враховуючи рішення Лі�
цензійної комісії (протокол № 6 від 12.10.2011), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СІГОО”
(код ЄДРПОУ 35532873, м. Київ, вул. Липська, буд. 10) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплоA
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелекA
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераA
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поA
новлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах маA
сової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на перA
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації МаA
зурчака О. В.

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про здійснення робіт з реконструкції мереж 10 кВ живлення РП�9, РП�30, 
РП�224, РП�225 у Шевченківському районі

Розпорядження № 1981 від 28 жовтня 2011 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про благоустрій населених пунк�

тів”, з метою підвищення надійності електропостачання споживачів та враховуючи звернення ПАТ “Київенерго” від 16.06.2011 
№ Д08/5321, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “Київенерго” (далі ПАТ “КиївеA
нерго”) здійснити за власні кошти відповідно до розробленої та затверA
дженої в установленому порядку проектноAкошторисної документації з
20.11.2011 до 31.03.2012 роботи з реконструкції КЛ — 10 кВ РПA9, РПA
30, РПA224, РПA225 на вулицях Комінтерну, Жилянській, Воровського, ОбA
серваторній, Ярославів Вал, Олеся Гончара, Рейтарській, ВолодимирA
ській, Малопідвальній, Золотоворітській, Ірининській, Старовокзальній та
площі Перемоги поблизу просп. Перемоги з частковим розриттям тротуA
ару. Ширина тротуару для проходу пішоходів від 2,4 м до 8,1 м без обмеA
ження руху транспорту.

Перехід проїзних частин вулиць Ярославів Вал, Рейтарської, СтрілецьA
кої та пров. Георгіївського виконати з використанням резервних труб.

Перехід проїзних частин вулиць Комінтерну, Старовокзальної, ЖилянA
ської, просп. Перемоги, Дмитрівської, Тургенєвської, Гоголівської, пров.
Чеховського, Воровського та Володимирської виконати закритим спосоA
бом методом горизонтального буріння.

Даний проект не передбачає повного або часткового перекриття руху
на проїзних частинах зазначених вулиць.

2. ПАТ “Київенерго”:
2.1. До початку виконання робіт одержати в установленому порядку у

Головному управлінні контролю за благоустроєм виконавчого органу КиA
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) контрольA
ну картку на тимчасове порушення благоустрою.

2.2. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему орA
ганізації руху транспорту на період проведення робіт.

2.3. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах вулиць забезпеA
чити вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранспорту до
прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огорожу, а також у
разі необхідності пішохідні містки шириною не менше 1,5 м;

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, заA
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями), забезпечивши виконання
робіт в тризмінному режимі;

2.5. Після завершення робіт відновити покриття тротуарів фігурними
елементами мощення та передати їх за актом комунальному підприємA
ству “ШляховоAексплуатаційне управління по ремонту та утриманню автоA
мобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт поA
класти на виконуючого обов’язки заступника директора департаменту каA
пітального будівництва ПАТ “Київенерго” Тисячника М. В.

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

Виконуючий обов’язки голови  О. Мазурчак

Про реконструкцію вул. А. Ахматової на ділянці від просп. П. Григоренка 
до вул. Урлівської у Дарницькому районі

Розпорядження № 1968 від 25 жовтня 2011 року
Відповідно до пп. 1, 2 п. “а” ч. 1 ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 6, 22, 23 Закону України “Про

дорожній рух”, законів України “Про автомобільні дороги”, “Про здійснення державних закупівель” з метою приведення до на�
лежного технічного стану дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів вул. А. Ахматової на ділянці від просп. П. Григорен�
ка до вул. Урлівської у Дарницькому районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити в 2011—2012 роках розробку проектноAкошторисної доA
кументації та реконструкцію вул. А. Ахматової на ділянці від просп. П. ГриA
горенка до вул. Урлівської у Дарницькому районі.

2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” замовником викоA
нання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організаA

ції на виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження, на
конкурсних торгах.

3.2. Розробити, погодити та затвердити у встановленому порядку проA
ектноAкошторисну документацію.

3.3. При укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт
обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якосA
ті виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації об’єкта.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виA
конання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.5A Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, заA
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу КиA
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановA
леному порядку подати до Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки
проектноAкошторисної документації та з реконструкції вул. А. Ахматової
на ділянці від просп. П. Григоренка до вул. Урлівської у Дарницькому
районі до Програми соціальноAекономічного розвитку м. Києва на 2011 та
наступні роки.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступA
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

Про проведення урочистого відкриття та презентації проекту допомоги 
молодим безпритульним ВІЛ�позитивним жінкам

Розпорядження № 1938 від 21 жовтня 2011 року
Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та Порядку організації та проведення в м. Києві не�

державних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та ін�
шого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1. Підтримати ініціативу Фонду Олени Пінчук “Антиснід” щодо провеA
дення з 9 листопада 2011 року по 5 грудня 2011 року виставки мистецьA
ких фото на стінах метрополітену та проведення інформаційної кампанії
щодо фотовиставки (розміщення на станціях та у вагонах метро інформаA
ційних матеріалів та розповсюдження спеціальних Інформаційних матеріA
алів волонтерами фонду) в рамках благодійного заходу, спрямованого на
привернення уваги громадськості до проблеми ВІЛ/СНІДу та долі ВІЛAпоA
зитивних жінок.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
заходу взяв на себе організатор заходу — Фонд Олени Пінчук “Антиснід”.

3. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської місьA
кої державної адміністрації) у разі необхідності забезпечити координацію
роботи структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

4. Комунальному підприємству “Київський метрополітен” (далі — КП
“Київський метрополітен”) сприяти безоплатному розміщенню фотовиA
ставки на стінах сферичного переходу між станціями метро “Хрещатик” —

“Майдан Незалежності” у період з 9 листопада 2011 року по 5 грудня
2011 року, проведення презентації біля входу/виходу станції метро “МайA
дан Незалежності” по вул. Інститутській 9 листопада 2011 року та провеA
денню інформаційної кампанії волонтерами фонду всередині метрополіA
тену та у вагонах метро.

5. КП “Київський метрополітен” у зв’язку з проведенням підготовчих
робіт до проведення урочистої презентації та під час проведення урочисA
тої презентації з 00.00 9 листопада до 16.00 9 листопада тимчасово заA
крити для користування пасажирами вхід та вихід станції метро “Майдан
Незалежності” на вул. Інститутській.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації ПузаA
нову О. Г. згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітA
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступA
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови
О. Мазурчак

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

від 06.04.2011 № 490
Розпорядження № 1934 від 20 жовтня 2011 року

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України “Про залізничний транспорт”, частин 4, 5 статті 5 Закону України “Про транс�
порт”, підпункту 15 пункту 4, абзацу другого підпункту 3 пункту 5 Порядку використання у 2011 році коштів для здійснення м. Ки�
євом функцій столиці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2011 № 45, рішення Київської міської ради
від 30.12,2010 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”, Програми соціально�економічного розвитку м. Києва на 2011 рік,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 30.12.2010 № 574/5386, на виконання доручення прем’єр�міністра України Аза�
рова М. Я. 03.11.2010 № 66194/0/1�10, з метою відкриття руху поїздів по внутрішньому залізничному міському кільцю у місті Києві
та покращення транспортного обслуговування жителів міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місьA
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.04.2011 № 490
“Про першочергові заходи щодо реалізації проекту “Міська електричка”:

1.1. Пункти 1A3 викласти у такій редакції:
“1. Визначити наступним етапом реалізації проекту “Будівництво та

реконструкції першої черги Кільцевої дороги для електропоїздів з підхоA
дамиAпід’їздами до платформ у м. Києві” реконструкцію та будівництво
залізничних платформ на станціях “Троєщина”, “КиївAПетрівка”, “Зеніт”,
“Вишгородська”, “Сирець”, “Рубежівська”, “Борщагівська”, “КиївAВолинA
ський”, “Караваєві дачі”, “КиївAПасажирський”, “Видубичі”, “Лівий берег”,
“Дарниця” та “Лівобережна”.

2. В обсяги першочергових заходів на залізничних станціях “ТроєщиA
на”, “КиївAПетрівка”, “Зеніт”, “Вишгородська”, “Сирець”, “Рубежівська”,
“Борщагівська”, “КиївAВолинський”, “Караваєві дачі”, “КиївAПасажирA
ський”, “Видубичі”, “Лівий берег”, “Дарниця” та “Лівобережна” включити

будівництво та реконструкцію підходів та під’їздів, облаштування квиткоA
вих кас, побутових приміщень, інженерне забезпечення та заходи із зареA
жимлення платформ (при необхідності).

3. Визначити замовником проектування, реконструкції та будівництва
платформ на залізничних станціях “Троєщина”, “КиївAПетрівка”, “Зеніт”,
“Вишгородська”, “Сирець”, “Рубежівська”, “Борщагівська”, “КиївAВолинA
ський”, “Караваєві дачі”, “КиївAПасажирський”, “Видубичі”, “Лівий берег”,
“Дарниця” та “Лівобережна” комунальне підприємство “Київпастранс”
(далі — КП “Київпастранс”)”.

1.2. Пункт 7 виключити.
У зв’язку з чим пункти 8, 9, 10 вважати відповідно пунктами 7, 8, 9.

Виконуючий обов’язки голови
О. Мазурчак

Про утворення Робочої групи з реалізації Стратегії розвитку міста Києва 
до 2025 року

Розпорядження № 1894 від 14 жовтня 2011 року
Відповідно до статті 3 Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів”” Указу Президента України від 25.05.2001

№ 341/2001 “Про Концепцію державної регіональної політики”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001 “Про
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”, рішення Київської міської ради від 23.06.2011
№ 239/5626 “Про прийняття за основу проекту рішення Київської міської ради “Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва
до 2025 року” та з метою реалізації стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку міста Києва до 2025 року:

1. Утворити Робочу групу з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року (далі — Робоча група) як консультативноAдорадчий орган при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації).

2. Призначити Довбаня Ігоря Миколайовича, начальника Головного
управління економіки та Інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), керівником Робочої груA
пи.

3. Керівникові Робочої групи у тижневий термін подати пропозиції щоA
до кандидатур до персонального складу Робочої групи, які будуть залучеA

ні до роботи у Робочій групі, на затвердження виконавчому органу КиївA
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

4. Затвердити Положення про Робочу групу з реалізації Стратегії розA
витку міста Києва до 2025 року, що додається.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах маA
сової інформації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної

адміністрації)
від 14 жовтня 2011року № 1894

Положення про Робочу групу з реалізації Стратегії розвитку міста Києва 
до 2025 року

1. Робоча група з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 роA
ку (далі — Робоча група) — консультативноAдорадчий орган при виконавA
чому органі Київської міської ради (Київській міській державній адмінісA
трації), створений для забезпечення реалізації Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року.

2. У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією і законами
України, а також указами Президента України та постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої
влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та цим Положенням.

3. Склад Робочої групи затверджується розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Основним завданням Робочої групи є координація роботи з реалізаA
ції стратегічних ініціатив, закріплених в Стратегії розвитку міста Києва до
2025 року.

5. Робоча група має право:
— одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів виA

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адA
міністрації), комунальних підприємств та організацій територіальної гроA
мади міста Києва інформацію, документи, статистичні дані і матеріали,
необхідні для впровадження та реалізації Стратегії розвитку міста Києва
до 2025 року;

— залучати у разі потреби до участі в роботі представників структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації), за погодженням з їх керівниками, державних та
громадських організацій, наукових установ, міжнародних незалежних ексA
пертів в установленому порядку;

— залучати за згодою в установленому порядку до роботи депутатів
Київської міської ради, представників органів виконавчої влади;

— організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наA
ради з питань, віднесених до її компетенції;

— готувати пропозиції щодо фінансування заходів, пов’язаних з реаліA
зацією Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

6. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проA
водяться згідно з планом роботи, затвердженим головою Робочої групи.

Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому приA
сутні не менше, як половина членів Робочої групи.

Рішення Робочої групи приймаються простою більшістю голосів приA
сутніх на засіданні членів Робочої групи і оформлюються протоколом,
який підписує голова Робочої групи, а в разі відсутності — секретар. У раA
зі вільного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Участь членів робочої групи в її роботі є обов’язковою.
Забезпечення поточної підготовки та проведення засідань Робочої груA

пи здійснює секретар Робочої групи.
Голова робочої групи підписує документи Робочої групи.
В разі відсутності на засіданнях голови Робочої групи його обов’язки

виконує секретар Робочої групи.

Заступник голови — керівник апарату

Про проведення ремонтно�реставраційних робіт частини території 
Госпітального укріплення Київської фортеці та ремонт фасадів і благоустрій

території “Історико�архітектурної пам’ятки — музею “Київська фортеця”
Розпорядження № 1622 від 7 вересня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в
Україні”, Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, За�
кону України “Про охорону культурної спадщини”, Закону України “Про музеї та музейну справу” та з метою забезпечення без�
печних шляхів евакуації з території НСК “Олімпійський”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити проведення ремонтноAреставраційних робіт частини теA
риторії Госпітального укріплення Київської фортеці та ремонт фасадів і
благоустрій території “ІсторикоAархітектурної пам’ятки — музею “Київська
фортеця”.

2. Визначити “ІсторикоAархітектурну пам’ятку — музей “Київська форA
теця” замовником проектних, ремонтноAреставраційних робіт частини теA
риторії Госпітального укріплення Київської фортеці та ремонтуфасадів і
благоустрою території “ІсторикоAархітектурної пам’ятки — музею “КиївA
ська фортеця”.

3. “ІсторикоAархітектурній пам’ятці — музею “Київська фортеця” визнаA
чити відповідно до чинного законодавства України генеральну проектну
організацію, а після розроблення та затвердження проектноAкошторисної
документації — генеральну підрядну організацію.

4. Одержати дозвіл центрального органу виконавчої влади у сфері охоA
рони культурної спадщини — Міністерства культури України.

5. Розробку проектноAкошторисної документації завершити до
30.11.2011р.

6. Головному управлінню культури виконавчого органу Київської місьA
кої ради (Київської міської державної адміністрації) як розпоряднику бюA
джетних коштів подати до Головного фінансового управління пропозиції
щодо внесення відповідних змін до бюджету м. Києва на 2011рік та запит
до проекту бюджету на 2012 рік по роботах, передбачених п.1 цього розA
порядження.

7. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) при внесенні змін
до міського бюджету м. Києва на 2011 рік та формуванні бюджету на 2012
рік передбачити видатки на проведення проектних, ремонтноAреставраA
ційних робіт частини території Госпітального укріплення Київської фортеA
ці та ремонт фасадів і благоустрій території “ІсторикоAархітектурної
пам’ятки — музею “Київська фортеця”.

8. Головному управлінню з питань підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
підготувати та подати на засідання сесії Київської міської ради проект ріA
шення щодо внесення змін до рішення Київської міської ради від
15.07.2010 № 1273/4711 “Про затвердження Міської цільової програми
підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату ЄвA
ропи 2012 року з футболу” стосовно виконання робіт згідно з п. 1 цього
розпорядження.

9. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження покласти на заступника голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступA
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.08.2011 № 1363

Розпорядження № 1889 від 14 жовтня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, “Про
здійснення державних закупівель”, у зв’язку зі зміною обсягів виконання робіт із реконструкції з розширенням просп. П. Григорен�
ка, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місьA
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.08.2011
№ 1363 “Про реконструкцію з розширенням просп. Григоренка”, а саме:

1.1. В пункті 1 слова “до лівобережних підходів залізничноAавтомоA
більного переходу через р. Дніпро” замінити словами “до вул. ЗдолбунівA
ської”.

1.2. В пункті 4 слова “до лівобережних підходів залізничноAавтомобільA
ного переходу через р. Дніпро” замінити словами “до вул. ЗдолбунівA
ської”.

Голова О. Попов

Про скасування деяких розпоряджень 
Київської міської державної адміністрації

Розпорядження № 1602 від 3 вересня 2011 року
Відповідно до Закону України “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами міс�

цевого самоврядування”, з метою приведення нормативно�правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у відповідність до вимог чинного законодавства:

1. Скасувати:
розпорядження Київської міської державної адміністрації від

10.07.2006 № 1040 “Про деякі заходи впорядкування руху вантажного
транспорту в м. Києві”;

розпорядження Київської міської державної адміністрації від
18.01.2007 № 9 “Про внесення змін та доповнень до розпорядження КиA
ївської міської державної адміністрації від 10.07.2006 № 1040”.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступA

ника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподіA
лом обов’язків.

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 25 листопада 2011 року

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Цьо о тижня в “Мистець ом арсе-
налі” від рилася міжнародна вистав-
а “60 ро ів світово о с часно о
мистецтва”, я а представляє твори
визначних митців із зібрання відомо-
о порт альсь о о оле ціонера
Аґостіно Кордейро. До 4 р дня від-
від вачі мож ть побачити роботи Ен-
ді Уорхола і провідних митців Іспанії
та Порт алії — Мі еля Барсело, Ан-
тоні Тап’єса, Рафаеля Каноґара.

Кияни мають унікальну можливість ознайомити�

ся ближче з сучасним світовим мистецтвом. Засно�

вник та власник галереї Cordeiros Аґостіно Кордей�

ро презентує в столичному “Мистецькому арсена�

лі” 340 робіт шістдесяти живописців, графіків та

скульпторів з власної колекції. “Галерея Cordeiros

кілька разів уже здійснювала виставки у різних міс�

тах Європи, від Порто та Лісабону — далі через

Мадрид та Париж, але цей проект матиме особли�

вий присмак. Для України ми ретельно дібрали тво�

ри мистецтва, багато з яких входять до каталогів

чільних музеїв світу — MOMA, Ґуґґенгайму, Метро�

політан, Третьяковської галереї, Reina Sofia та

IVAM”,— говорить Аґостіно Кордейро.

В експозиції представлено роботи 22 португаль�

ських та 26 іспанських митців, а також художників з

Німеччини, Америки, Італії, Великобританії, Росії.

Серед них — і дві роботи відомого короля поп�арту

Енді Уорхола, одна з яких — “Портрет Барбари Мо�

лаські” — зустрічає відвідувачів одразу на вході.

“Представлені художники надзвичайно різні, проте

експозицію поєднує пріоритетність власне живопи�

су, експресія та чуттєвість якого притаманна також і

українській ментальності,— розповідає куратор

“Мистецького арсеналу” Олександр Соловйов.— В

експозиції проекту є провідні майстри світового

живопису —  Андре Ланський, Енді Уорхол, пред�

ставники “нової хвилі” постмодернізму —  Джуліан

Шнабель, Франческе Клементе, Маркус Люперц.

Ядром колекції є сучасні іспанці та португальці. Се�

ред них — Хоче Мануель Сіріа, в манері якого від�

чутні посилання до супрематиста Казимира Мале�

вича, яскравого представника української аван�

гардної традиції”.

Особливу увагу варто звернути на мистецтво Іс�

панії та Португалії — країн, які вважаються нам

близькими за духом. На виставці представлені ро�

боти найдорожчого нині іспанського художника

Мікеля Барсело та найпрестижнішого португаль�

ського — Антоніо Маседа. Твори представника гру�

пи El Paso Луїса Феїдо запам’ятовуються геомет�

ричними фігурами та об’ємом, а Рафаеля Канога�

ра — дивними картинами�“аплікаціями”. Ще одна

цікава фігура експозиції — Антоні Тап’єс, який за�

стосовує змішану техніку, поєднуючи картину, ко�

лаж та рельєф та використовуючи звичайні предме�

ти побуту — одяг, мотузку, завісу і навіть рентгенів�

ську плівку. А Маріо Бісмарк звертається до кінема�

тографічних мотивів, поєднуючи “кадри” з фільму

та живопис.

“Часи локального, тобто місцевого мистецтва за�

кінчилися,— вважає президент Мадридської асоці�

ації арт�критиків Томаш Паредеш.— В епоху глоба�

лізації митцям треба виходити за межі країни, здо�

бувати популярність за кордоном”. З ним пого�

джується і Агостіно Кордейро, на думку якого мис�

тецькі виставки не лише сприяють культурному об�

міну, а й приваблюють туристів. Також колекціонер

Агостіно Кордейро розповів, що планує придбати у

свою колекцію кілька робіт українських митців, які

займуть в ній гідне місце.

Виставка “60 років світового сучасного мис�
тецтва” триває до 4 грудня за адресою: вул. Лавр�
ська, 21

У Київ привезли колекцію португальської галереї Cordeiros

Світові шедеври 
в “Мистецькому арсеналі”

С часний світовий живопис "Мистець ом арсеналі" вражає, принаймні розмірами
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
державний вищий навчальний за лад IV рівня а редитації

о олош є он рс на заміщення посад на ово-педа о ічних
працівни ів

Е ономічний фа льтет

Кафедра облі та а дит :
завід вач афедри............................................................1 посада
професор ........................................................................1 посада
доцент ..............................................................................1 посада

Кафедра державних та місцевих фінансів
асистент ..........................................................................1 посада

Кафедра фінанси підприємств
доцент ..............................................................................1 посада
старший ви ладач ............................................................1 посада

Основні вимо и до претендентів на посади на ово-педа о ічних працівни ів:

Завід вач афедри, професор: я правило, повинен мати вчене звання професора
або на овий ст пінь до тора відповідної ал зі на і стаж на ово-педа о ічної роботи
за профілем афедри вищих навчальних за ладах третьо о або четверто о рівнів
а редитації не менше 5 ро ів, а та ож видані підр чни и, навчально-методичні
посібни и, інші на ові праці, читати навчальні рси за профілем афедри.

Доцент: повинен мати вчене звання доцента, старшо о на ово о співробітни а
та/або на овий ст пінь до тора, андидата на відповідній ал зі на та стаж
на ово-педа о ічної роботи не менше 3 ро ів, на ові та навчально-методичні
п блі ації, читати навчальні рси за профілем афедри.

Старший ви ладач, ви ладач, асистент: повинен мати, я правило, на овий ст пінь
андидата на , валіфі аційний рівень спеціаліста, ма істра, досвід ви ладаць ої,
на ово-дослідної роботи.

Для часті в он рсі претенденти на посад подають заяв на ім’я ре тора А адемії,
до я ої додають до менти про освіт , на овий ст пінь, вчене звання, списо на ових
праць, винаходів, п блі ацій, опію паспорта, особовий листо з відділ адрів.

Заяви та до менти претендентів приймаються до 28 р дня 2011 ро відділі
адрової роботи А адемії м ніципально о правління за адресою: Київ, в л. Івана К дрі,
33, телефон 529-72-14.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и

проведення он рс № 80-ПР з відбор с б’є тів оціночної діяльності,
я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об’є тів,

що належать територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Національна омісія ре лювання
еле троенер ети и У раїни (НКРЕ)

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на форм вання адрово о резерв на посади державних сл жбовців І ате орії
- Голова Комісії;
- Член Комісії.

Детальна інформація про форм вання адрово о резерв на посади державних сл жбовців
І ате орії НКРЕ розміщена на сайті НКРЕ: //www.nercgov.ua/ аталозі посл , державним
сл жбовцям, адровий резерв, о олошення.

Вимо и до часни ів он рс :
- ромадянство У раїни;
- повна вища освіта;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж державної сл жби чи сл жби в ор анах місцево о самовряд вання не менш я 5

ро ів та займають (займали) посади державних сл жбовців чи посадових осіб місцево о
самовряд вання не нижче четвертої ате орії.

Народні деп тати У раїни, державні сл жбовці та посадові особи місцево о самовряд вання,
я і займали посади першої, др ої ате орії не менш я два ро и, зарахов ються до адрово о
резерв без он рсно о відбор за мови подання до ментів визначений стро .

Необхідні до менти:
- заява про часть он рсі;
- заповнена особова арт а (форма П-2 ДС) з відповідними додат ами;
- фото арт а розміром 4x6 см;
- опія першої та др ої сторіно паспорта ромадянина У раїни;

До менти приймаються протя ом тридцятиденно о термін з дня оп блі вання
о олошення за адресою: 03680, м. Київ, в л. Смоленсь а, 19, ім. 211. Співбесіда з
андидатами відб деться 27 р дня 2011 приміщенні НКРЕ.

Додат ов інформацію про мови он рс можна отримати за телефоном (044) 454-70-23.

ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ
1. Подання заяво на часть:

03062, м. Київ, в л. Естонсь а, 120, 9.00–17.00. Спосіб: особисто або через представни а. Кінець
реєстрації заяво 21.12.2011 р. Інформація за тел. (044) 593-33-93.

2. Місце та час проведення тор ів: 03062, м. Київ, в л. Естонсь а. 120, час: 13.00, дата:
26.12.2011 р.

3. Умови часті: сплата арантійно о внес .

Головне фінансове правління ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о е ономіста відділ
фінансів б дівельно о омпле с та апітальних в ладень (додат ова інформація
щодо основних ф н ціональних обов’яз ів надається адровою сл жбою).

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів — ромадянство У раїни,
вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем
спеціаліст, ма істр. Дос онале володіння омп’ютером.

Заяви приймаються протя ом 30 алендарних днів від дня оп блі вання
о олошення за адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36, Головне фінансове правління
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації),
імн. 819.

Телефон для довідо 234-62-50.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення
он рс № 81-ПР з відбор с б’є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені

до проведення незалежної оцін и об’є тів, що належать територіальній ромаді
м. Києва, з метою визначення розмір відш од вання

Заст пни начальни а правління орендних відносин та е спертної оцін и нер хомості —
начальни відділ е спертної оцін и та страх вання нежитлово о фонд Федорен о Ю.Г.

Свідоцтво про право власності (серія САС № 741560) на нежилі
приміщення площею 227,70 в. м, я і розташовані в місті Києві за
адресою: в л. Приво зальна, 12, літера А, я е видане на підставі
на аз “Про оформлення права власності на об’є т нер хомо о
майна” від 30.12.2009 ро № 1071-В, вважати недійсним зв’яз
з йо о втратою.

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 30 % об’є та приватизації — нежилих приміщень за альною площею 134,70 в. м на

в л. Тимошен а Маршала, 9, літ. “А”

Назва об’є та: Нежилі приміщення площею 134,70 в. м.
Адреса: 04212, м. Київ, в л. Тимошен а Маршала, 9, літ. “А”.
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство “Київжитлоспеце спл атація”.
Відомості про об’є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 134,70 в. м, том числі:
з № 1 по № 5 ( р пи приміщень № 3) площею 66,80 в. м, місця за ально о

орист вання площею 67,90 в. м.
Вартість продаж об’є та без ПДВ — 682 290 (шістсот вісімдесят дві тисячі двісті

дев’яносто) ривень.
ПДВ — 136 458 (сто тридцять шість тисяч чотириста п’ятдесят вісім) ривень.
Почат ова вартість продаж об’є та з рах ванням ПДВ — 818 748 (вісімсот

вісімнадцять тисяч сімсот соро вісім) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни продаж з рах ванням ПДВ —

81 874 (вісімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят чотири) ривні 80 опійо .

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

4. А ціон б де проведено 26 р дня 2011 ро .
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.
5. 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 .

6. 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”.

7. Грошові ошти в розмірі — 81 874,80 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”.

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об’є том можна в робочі дні за адресою: 04212, м. Київ,

в л. Тимошен а Маршала, 9, літ. “А”.
10. 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.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об’є т, що належить до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД

По оризонталі: 1. шпа а 4. ефе т 8. ашпо 9. юніор 12. Амон 14. ваза 15. о ет а 17. бар ас 18. с риня 19. до 21. іноло ія 24. тю 27. ас ад
29. смирна 30. ліній а 31. трос 33. Ам р 34. вобла 35. фля а 36. ман о 37. спирт

По верти алі: 2. план 3. Гіпнос 5. фені с 6. ров 7. фарба 8. обра 10. рабин 11. маляр 13. революція 15. апітал 16. а сіома 19. дот 20. о 22. с етч
23. остов 25. брама 26. тавро 28. діало 29. с альп 32. сова 33. а ор

Летичівсь ий районний с д ви ли ає с дове засідання на 7 р дня 2011 ро на
13.00 в я ості відповідача Коваля Андрія Ві торовича, жителя м. Київ, пр-т Бажана, 16,
в. 283, по цивільній справі за позовом ТОВ СП “Грантех” до Коваля Андрія Ві торовича
про стя нення забор ованості. Яв а відповідача с дове засідання обов’яз ова, одна
йо о неяв а не є переш одою для роз ляд справи.

С ддя С.О. К рнос

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

он рс

1. Нежилі приміщення площею 280,7 в.м —
м.Київ, в л. Котельни ова, 3, літ.”А” ТОВ “Аналітично- онсалтин овий центр “Епрайзер”

2. Нежилі приміщення площею 83,2 в.м —
м.Київ, в л. М.Тимошен а, 11, літ.”А” СПД-ФО Ярмола І.І.

3. Нежилі приміщення площею 51,04 в.м —
м.Київ, в л. Почайниць а, 57-59, літ.”А” ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА”

4. Нежилі приміщення площею 15,0 в.м —
м.Київ, просп. Свободи, 5, літ. “А” ФОП Маз р В.О.

5. Нежилі приміщення площею 72,4 в.м —
м.Київ, в л. Т р енєвсь а, 74, літ.”Б” ТОВ “М КОНСАЛТИНГ”

6. Нежилі приміщення площею 189,2 в.м —
м.Київ, в л. Т р енєвсь а, 74, літ.”Б” ТОВ “Консалтин овий центр “МАРКОН”

7. Нежилі приміщення площею 261,5 в.м —
м.Київ, в л. Костянтинівсь а, 37, літ.”А” ТОВ “НІКА-ЕКСПЕРТ”

8. Нежилі приміщення площею 163,9 в.м —
м.Київ, в л. Т р енєвсь а, 32, літ.”Б” ТОВ “Софт Е сперт”

9. Нежилий б дино площею 82,3 в.м —
м.Київ, в л. Арсенальна, 1/14, літ.”А” ТОВ “Аналітичний центр “Е ономічна до трина”

10. Нежилі приміщення площею 72,8 в.м —
м.Київ, в л. Зань овець ої, 5/2, літ.”А” ТОВ “Консалтин ова е спертна омпанія”

11. Нежилі приміщення площею 445,0 в.м —
м.Київ, в л. К рчатова, 23

ТОВ “Об’єднане підприємство з оцін и та е спертизи
спеціальних об’є тів і інвестицій” — У раїна”

12. Нежилі приміщення площею 63,0 в.м —
м.Київ, в л. Костельна, 6, літ. “А” ТОВ “Аналітичний центр “Е ономічна до трина”

13. Нежилі приміщення площею 140,7 в.м —
м.Київ, в л. Петлюри, 5 У раїнсь а ніверсальна біржа

14. Нежилі приміщення площею 373,6 в.м —
м.Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87, літ.”Г” ТОВ “ФІНПРАЙС”

15. Нежилі приміщення площею 98,7 в.м —
м.Київ, в л. Межи ірсь а, 17, літ.”А” ФОП Маз р В.О.

16. Нежилі приміщення площею 219,2 в.м —
м.Київ, в л. Мар анець а, 22, літ.”А” ТОВ “БЮРО ОЦІНОК”

Замовни Лот Тип Інформація Стартова ціна

Завора
Ар адій
Іванович

№ 1 а ціон
ділян а на території с. Ли ареве, Новомир ородсь-
о о район Кірово радсь ої обл. площею по 1,0 а,
цільове призначення земельної ділян и — ОСГ

4 750 000 ( чотири
мільйони сімсот
п’ятдесят тисяч)

ривень

Замовни Лот Тип Інформація Стартова ціна

Морм ль
Дмитро
Дмитрович

№ 2 а ціон
ділян а на території с. Ли ареве, Новомир ородсь-
о о район Кірово радсь ої обл. площею по 1,0 а.
цільове призначення земельної ділян и — ОСГ

4 700 000 (чотири
мільйони сімсот
тисяч) ривень

Замовни Лот Тип Інформація Стартова ціна

Нелін Оле
Володими-
рович

№ 3 а ціон
ділян а на території с. Ли ареве, Новомир ородсь-
о о район Кірово радсь ої обл. площею по 1,0 а,
цільове призначення земельної ділян и — ОСГ

4 650 000 ( чотири
мільйони шістсот
п’ятдесят тисяч)

ривень

Замовни Лот Тип Інформація Стартова ціна

Радовапов
Сер ій
Віталійович

№ 4 а ціон
ділян а на території с. Ли ареве, Новомир ородсь-
о о район Кірово радсь ої обл. площею но 1,0 а,
цільове призначення земельної ділян и — ОСГ

4 600 000 (чотири
мільйони шістсот
тисяч) ривень

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

переможець он рс

1. Нежилий б дино площею 193,5 в.м — м. Київ,
в л. Стрілець а/пров. Геор іївсь ій, 9/11, літ. “А”.

ТОВ “Аналітичний центр “Е ономічна
до трина”

2. Нежилий б дино площею 193,5 в.м — м. Київ,
в л. Ярославів Вал, 14, літ. “Е”. ТОВ “ФІНПРАЙС”

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва.
Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо : 279-27-86, 279-27-93.

№
п/п

Балансо трим вач (юридична адреса,
онта тний телефон)

Адреса об’є та оренди Орендна плата
за 1 один ( рн)

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально можливий
стро оренди

Управління освіти Шевчен івсь ої районної в
місті Києві державної адміністрації (04119,
м. Київ, в л. Зооло ічна, 6-а, тел. 489-02-50)

в л. Го олівсь а, 31, за альна
площа 99,60 в. м, (2 поверх —
49,80 в. м, 2 поверх 49,80 в. м)

10,34 Діяльність ал зі освіти 12 місяців (по одинно)


