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

Розпорядження № 1959 від 25 жовтня 2011 року
Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7 Закону України "Про житлово�кому�

нальні послуги", з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести наступні зміни до розпоряджень виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.1. Виключити позиції №№ 1, 13 Тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій для житлово�будівельних ко�
оперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших
балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або упра�
вителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
02.03.2010 № 114 "Про погодження тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до розпоря�
джень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 30.06.2009 № 760, від 14.08.2009 № 902, від
31.08.2009 № 979";

1.2. Виключити позицію № 105 Тарифів на послуги з утримання будин�
ків і споруд та прибудинкових територій для житлово�будівельних коопе�
ративів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших ба�
лансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управи�
телів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
12.04.2010 № 250 "Про погодження тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій";

1.3. Виключити позиції №№ 170, 177, 179, 184, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 Тарифів та структури тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які
надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо для
здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останні�
ми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим),
встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 26.04.2011 № 617 "Про
встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до деяких
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації)";

1.4. Виключити позиції №№ 16, 26, 27 Тарифів та структури тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для
житлово�будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквар�
тирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, погодже�
них розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 30.08.2010 № 676 "Про погодження
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій та їх структури і внесення змін до розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.08.2009 № 979";

1.5. Виключити позиції №№ 26, 81, 100 Тарифів на послуги з утриман�
ня будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово�будівель�
них кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та
інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або
управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 30.06.2009 № 760 "Про погодження тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій";

1.6. Виключити позиції №№ 23, 56 Тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій для житлово�будівельних ко�
оперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших
балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або упра�
вителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
14.08.2009 № 902 "Про погодження тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до розпоря�
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 30.06.2009 № 760"; 

1.7. Виключити позиції N№ 5, 10, 28 Тарифів та структури тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які
надаються житлово�експлуатаційними організаціями комунальної форми
власності, житлово�будівельними кооперативами, об'єднаннями спів�
власників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жи�
лих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жилих
будинків, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010
№ 933 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і спо�
руд та прибудинкових територій та їх структури і внесення змін до розпо�
ряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 30.06.2009 № 760, від 31.08.2009 № 979, від
17.11.2009 № 1292, від 30.11.2009 № 1334";

1.8. Виключити позиції №№ 1462, 1463, 2602, 4671 Тарифів на послу�
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житло�

во�експлуатаційних організацій комунальної форми власності, встановле�
них розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 31.08.2009 № 978 "Про встановлення
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій";

1.9. Виключити позиції №№ 156, 171, 178, 378, 419, 420, 421, 424,
562, 564, 573, 574, 579, 606, 607, 608, 614, 615, 616, 617, 618, 619,
771, 867, 878, 910, 911, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919 Тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для
житлово�будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багато�
квартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків,
уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків, погоджених
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 31.08.2009 № 979 "Про погоджен�
ня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій";

1.10. Виключити позиції №№ 26, 30 Тарифів та структури тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які
надаються житлово�будівельними кооперативами, об'єднаннями спів�
власників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами
жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жи�
лих будинків по кожному будинку окремо, встановлених розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 23.06.2011 № 1047 "Про встановлення тарифів
та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при�
будинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації)";

1.11. Виключити позиції №№ 1470, 1559, 1840, 3558, 3649, 4217,
4219, 4220, 4225, 4229, 4238, 4244, 4249, 4253, 4254, 4255, 4270, 4274,
4282, 4283, 4284, 4287, 4292, 4293, 4302, 4307, 4313, 4319, 4320, 4321,
4322, 4334, 4335, 4337, 4338, 4342, 4361, 4364, 4365, 5592 Тарифів та
структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудин�
кових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному
будинку окремо, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
29.12.2010 № 1221 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури";

1.12. Виключити позиції №№ 39, 46 Тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово�бу�
дівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартир�
них будинків та іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповнова�
женими ними особами або управителями жилих будинків, погоджених
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 17.11.2009 № 1292 "Про погодження
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій";

1.13. Виключити позиції №№ 20, 113 Тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій: для житлово�будівельних
кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ін�
ших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або
управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 30.11.2009 № 1334 "Про погодження тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій";

1.14. Виключити позиції №№ 198, 474, 475, 476, 471, 472, 477, 478,
479, 480, 481, 482, 484, 485, 488, 489, 490, 492, 493, 494, 495, 496, 497,
498, 501, 503, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 545, 546, 548, 550, 551, 552, 555, 557, 558, 559, 560, 561,
563, 564, 565, 566, 567, 568, 1180 Тарифів та структури тарифів на послу�
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаю�
ться суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо для здійс�
нення розрахунків споживачами в залежності від оплати останніми (не
пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим), встанов�
лених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 26.05.2011 № 830 "Про встанов�
лення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій та внесення змін до деяких розпоря�
джень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації");

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення. 
3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пуза�

нову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов
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Про проведення 
Днів енергоефективності в м. Києві в 2011 році

Розпорядження № 2010 від 1 листопада 2011 року

Відповідно до пункту "а", "є" статті 3, статті 7 Закону України "Про енергозбереження", пункту 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 27.06.2000 № 1040 "Про невідкладні заходи щодо виконання Комплексної державної програми енергозбереження
України", підпункту "б" пункту 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан реаліза�
ції державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно�енергетичних ресурсів", уведеного в дію Указом
Президента України від 28.07.2008 № 679/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 ро�
ку "Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно�енергетичних ресурсів", пунк�
ту 4 Плану заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективно�
сті, на 2010�2011 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1425�р "Про затвердження Пла�
ну заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, на
2010�2011 роки" та з метою вдосконалення системи енергозабезпечення та енерговикористання, створення механізмів впрова�
дження енергозберігаючих проектів та технологій, підвищення ефективності використання паливно�енергетичних ресурсів в усіх
галузях промисловості, невиробничій сфері та побуті, а також популяризації енергозбереження на регіональному і загальнодер�
жавному рівнях, інформаційного забезпечення енергозбереження та підвищення освітнього рівня в сфері енергозбереження, в ме�
жах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Провести Дні енергоефективності в м. Києві в 2011 році з
07.11.2011 до 12.11.2011.

2. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення Днів
енергоефективності в м. Києві в 2011 році і затвердити його персональ�
ний склад, що додається.

3. Затвердити Перелік заходів щодо проведення Днів енергоефектив�
ності в м. Києві в 2011 році з 07.11.2011 до 12.11.2011, що додається.

4. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енер�
гозбереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) за рахунок коштів, передбачених бю�
джетом міста Києва на 2011 рік по КФК 100302 "Комбінати комуналь�
них підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства,
установи та організації житлово�комунального господарства", здійсни�

ти фінансування заходів, зазначених у пункті 3 цього розпорядження в
сумі 101,70 тис. грн.

5. Підприємствам, установам та організаціям м. Києва рекомендувати
взяти участь у проведенні Днів енергоефективності в м. Києві в 2011 ро�
ці.

6. Покласти на Головне управління енергетики, енергоефективності та
енергозбереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) координацію проведення загальномісь�
ких заходів в рамках Днів енергоефективності в м. Києві в 2011 році.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер�
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ма�
зурчака О. В.

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 1 листопада 2011 року № 2010

Персональний склад 
організаційного комітету 

з підготовки та проведення 
Днів енергоефективності в м. Києві 

в 2011 році

Мазурчак Олександр Володимирович — перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова оргкомітету
Лісовик В’ячеслав Леонідович — начальник Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження, 

перший заступник голови оргкомітету
Демиденко Сергій Каленикович — заступник начальника Головного управління енергетики, енергоефективності 

та енергозбереження — начальник управління енергозбереження, заступник голови оргкомітету
Третьякова Наталя Григорівна — начальник відділу енергозбереження Головного управління енергетики, енергоефективності 

та енергозбереження, секретар оргкомітету
Антонов Василь Іванович — голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Безносик Олександр Сергійович — голова секретаріату Координаційної ради з питань сприяння розвитку об'єднань співвласників 

багатоквартирних житлових будинків в м. Києві (за згодою)
Боровик Валерій Анатолійович — генеральний директор Альянс "Нова Енергія України" (за згодою)
Вітковський Сергій Іванович — голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Голота Тарас Анатолійович — начальник управління міжнародних зв'язків
Горюнова Віра Зіновіївна — начальник Головного управління освіти і науки
Денисюк Людмила Всеволодівна — начальник Головного управління з питань реклами
Довбань Ігор Миколайович — начальник Головного управління економіки та інвестицій
Жеребнюк Віктор Миколайович — голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Збітнєва Оксана Іванівна — начальник управління преси та інформації
Згуровський Михайло Захарович — ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 

(за згодою)
Земсков Ігор Володимирович — начальник організаційно�аналітичного відділу управління організаційного забезпечення діяльності

першого заступника голови Київської міської державної адміністрації
Зімін Сергій Георгійович — голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Матвієнко Петро Миколайович — голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Міцкан Андрій Іванович — заступник директора проекту "Реформа міського теплозабезпечення" в Україні (за згодою)
Незнал Олександр Григорович — голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Острик Віктор Дмитрович — генеральний директор ПАТ "ТОДАК" (за згодою)
Пашкевич Микола Олександрович — голова Державного агентства з енерго�ефективності та енергозбереження України (за згодою)
Печерський Володимир Анатолійович — директор КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських

будівлях міста Києва"
Репік Володимир Миколайович — начальник Головного фінансового управління
Рюмшин Сергій Миколайович — голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Светлична Олена Петрівна — директор департаменту корпоративних комунікацій ПАТ "Київенерго" (за згодою)
Сидоров Іван Петрович — голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Сущенко Володимир Вікторович — голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Хонда Марина Петрівна — начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю
Шевчук Олександр Семенович — голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник голови — керівник апарату

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 1 листопада 2011 року № 2010

Перелік заходів щодо проведення 
Днів енергоефективності в м. Києві 
в 2011 році з 07.11.2011 до 12.11.2011

№
за/п

Назва заходу Головна організація�адміністратор заходу/ співвиконавці Дата
проведення

1 Підписання Ініціативи "Угода мерів" Управління міжнародних зв'язків апарату/ Головне управління
енергетики, енергоефективності та енергозбереження,
Управління преси та інформації

7 листопада

2 Проведення прес�конференції Управління преси та інформації 7 листопада

3 Відвідування Національного   технічного
університету "Київська політехніка" 
� ознайомлення з виставкою
"Енергоефективна столиця:  сучасні
рішення для енергоефективної
модернізації міського господарства"; 
� круглий  стіл  з  питань створення
інноваційно�промислового кластеру
"Енергозберігаючі технології"

НТУУ "КПІ"/Головне управління енергетики, енергоефективності
та енергозбереження, Управління преси та інформації, ПАТ
"ТОДАК", Комунальне підприємство "Група впровадження
проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських
будівлях міста Києва"

7 листопада

4 Участь в спеціалізованій виставці
"Енергоефективність � 2011"

Комунальне підприємство "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях
міста Києва"/ Головне управління енергетики,
енергоефективності та енергозбереження, Управління преси та
інформації

8 листопада �
11 листопада

5 Участь у Міжнародному інвестиційному
бізнес�форумі з енергоефективності та
альтернативної енергетики

Головне управління енергетики, енергоефективності та
енергозбереження/ Управління преси та інформації

8 листопада

6 Круглий стіл "Муніципальний
енергетичний план міста Києва � основні
цілі та завдання"

Головне управління енергетики, енергоефективності та
енергозбереження/ Управління преси та інформації, Проект
"Реформа місцевого теплозабезпечення", ТОВ "ЕkоSys",
Комунальне підприємство "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях
міста Києва"

9 листопада

7 Презентація Конкурсу "Енергоефективна
родина" в соціальних мережах

Проект "Реформа місцевого теплозабезпечення"/ Головне
управління енергетики, енергоефективності та
енергозбереження, Управління преси та інформації

9 листопада

8 Семінар   "Енергоефективність � запорука
успішного бізнесу" (Міжнародний
виставковий центр)

ТОВ "ТЮФ ЗЮД Україна"/ Головне управління енергетики,
енергоефективності та енергозбереження, Управління преси та
інформації

10 листопада

9 Тренінг  для   керівників  та
представників   ОСББ   з впровадження
енергоефективних заходів в житловому
секторі (Міжнародний виставковий
центр)

Проект "Реформа місцевого теплозабезпечення"/ Головне
управління енергетики, енергоефективності та
енергозбереження, Управління преси та інформації, Київський
центр сприяння розвитку ОСББ, Інститут місцевого розвитку

10 листопада

10 Круглий стіл "Інституційне та фінансове
забезпечення реалізації політики
енергоефективності"

Головне управління енергетики, енергоефективності та
енергозбереження/ Головне управління економіки та інвестицій,
Головне фінансове управління, Управління преси та інформації,
ТОВ "ЕkoSys", Комунальне підприємство "Група впровадження
проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських
будівлях міста Києва",

11 листопада

11 Інформаційний ярмарок з
енергоефективності (конкурси, ігри) для
дітей та дорослих у парку ім. Тараса
Шевченка

Проект "Реформа місцевого теплозабезпечення"/ Головне
управління енергетики, енергоефективності та
енергозбереження, Головне управління освіти і науки,
Управління преси та інформації, районні в місті Києві державні
адміністрації, Альянс "Нова енергія"

12 листопада

12 Організація відвідувань киянами  об'єктів
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"/ Районні в місті Києві державні адміністрації,
Головне управління освіти і науки, Управління преси та
інформації

7 листопада �
12 листопада

13 Підготовка матеріалів для  соціальної
реклами щодо заходів Днів
енергоефективності

Головне управління енергетики, енергоефективності та
енергозбереження/ Альянс "Нова енергія", Проект "Реформа
місцевого теплозабезпечення"

1 листопада

14 Розміщення інформації суспільно�
корисного характеру щодо
популяризації  заходів  з
енергоефективності   в рамках підготовки
та проведення Днів енергоефективності

Головне управління з питань реклами, Головне управління
транспорту та зв'язку, КП "Київський метрополітен", КП
"Київреклама"/ Головне управління енергетики,
енергоефективності та енергозбереження

4 листопада �
30 листопада

Заступник голови — керівник апарату
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 28 лютого 2012 року

Про виконання робіт з встановлення теплоутилізаторів на водогрійних котлах
Розпорядження № 2041 від 7 листопада 2011 року

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації") від 31.01.2011 № 117 "Про Програму соціально�еко�
номічного розвитку м. Києва на 2011 рік" (Із змінами та доповненнями) та в межах здійснення функцій органу місцевого самовря�
дування:

1. Визначити замовником виконання робіт з встановлення теплоутилі�
заторів на водогрійних котлах, в тому числі виготовлення проектно�кош�
торисної документації, комунальне підприємство "Група впровадження
проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.
Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) (далі — КП "ГВП").

2. КП"ГВП":
2.1. Забезпечити виконання робіт з виготовлення проектно�кошторис�

ної документації для встановлення теплоутилізаторів на водогрійних кот�
лах згідно з переліком, що додається,

2.2. Визначити генеральну підрядну організацію на виконання робіт з
встановлення теплоутилізаторів на водогрійних котлах.

2.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт.

2.4. При укладенні замовником договору підряду на виконання робіт з
встановлення теплоутилізаторів на водогрійних котлах з переліком об'єк�
тів обов'язково передбачати умови щодо надання підрядником гарантій
якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації теп�
лоутилізаторів на водогрійних котлах.

3. Взяти до відома, що фінансування виконання робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватись відповідно до показ�
ників Програми соціально�економічного розвитку міста Києва на 2011 рік.

4. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енерго�
збереження подати до Головного управління економіки та Інвестицій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, до проектів Програм соціально�економіч�
ного розвитку м. Києва на 2012 рік та наступні роки.

5. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт, зазначених
у пункті 2 цього розпорядження, зараховується до комунальної власності
територіальної громади міста Києва.

6. Доручити Головному управлінню комунальної власності міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити в установленому порядку зарахування до ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва встановленого
обладнання.

7. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер�
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ма�
зурчака О. В.

Голова О. Попов

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 7 листопада 2011 року № 2041

Перелік 
об'єктів для розробки проектно�кошторисної документації 
та встановлення теплоутилізаторів на водогрійних котлах

Про здійснення робіт з проектування реконструкції систем централізованого
гарячого водопостачання та опалення

Розпорядження № 2043 від 7 листопада 2011 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 117 "Про Програму соціально�еко�
номічного розвитку м. Києва на 2011 рік" (із змінами та доповненнями) та в межах здійснення функцій органу місцевого самовря�
дування:

1. Визначити замовником робіт з проектування реконструкції систем
централізованого гарячого водопостачання та опалення згідно з перелі�
ком об'єктів, що додається, Головне управління енергетики, енергоефек�
тивності та енергозбереження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

2. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енерго�
збереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації*):

2.1. Визначити проектну організацію з розробки проектно�кошторис�
ної документації для здійснення робіт з реконструкції систем централізо�
ваного гарячого водопостачання та опалення у встановленому законодав�
ством порядку.

2.2. Розробити та затвердити у встановленому порядку проектно�кош�
торисну документацію на здійснення робіт з реконструкції систем центра�
лізованого гарячого водопостачання та опалення.

2.3. Фінансування робіт з розробки проектно�кошторисної документа�

ції на виконання робіт з реконструкції систем централізованого гарячого
водопостачання та опалення здійснити в межах загальних асигнувань, пе�
редбачених Програмою соціально�економічного розвитку м. Києва на від�
повідний рік по Головному управлінню енергетики, енергоефективності та
енергозбереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

2.4. У встановленому порядку подати до Головного управління еконо�
міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення
проектно�вишукувальних робіт з реконструкції систем централізованого
гарячого водопостачання та опалення до проекту Програми соціально�
економічного розвитку м. Києва на відповідний рік.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурча�
ка О. В.

Голова О. Попов

№ за/п Назва об'єкта Тип котлів Кількість котлів

1 СТ "Біличі" (вул. Робітнича, 1) КВГМ�100 2

2 РК "Молодь" (вул. Дегтярівська, 46а) ПТВМ�30М�4 2

3 РК "Мінське шосе" (вул. Рокоссовського, 8б) ПТВМ�30М 1

Заступник голови — керівник апарату

* об'єкти обрані відповідно до інформації, наданої районними в місті Києві державними адміністраціями щодо незадовільного технічного стану та
необхідності проведення першочергової реконструкції теплових пунктів.

Заступник голови — керівник апарату

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 7 листопада 2011 року № 2043

ПЕРЕЛІК 
об'єктів для здійснення робіт з проектування реконструкції систем 

централізованого гарячого водопостачання та опалення

Про спорудження пам'ятника Матері�Вдові у парку Перемоги в місті Києві
Розпорядження № 2047 від 7 листопада 2011 року

Відповідно до статті 4 Закону України "Про столицю України — мІсто�герой Київ", статті 3 1 Закону України "Про місцеве самовря�
дування в Україні", Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2004
№ 1181 "Деякі питання спорудження (створення) пам'ятників і монументів", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Спорудити пам'ятник Матері�Вдові у парку Перемоги в місті Києві.
2. Визначити замовником спорудження пам'ятника Матері�Вдові у

парку Перемоги в місті Києві комунальне підприємство "Дирекція рестав�
раційно� відновлювальних робіт".

3. Комунальному підприємству "Дирекція реставраційно�відновлю�
вальних робіт":

3.1. вирішити майново�правові питання розміщення пам'ятника у вста�
новленому порядку;

3.2. забезпечити виконання проектних робіт із спорудження пам'ятни�
ка у 2011—2012 рр.

4. Взяти до відома, що спорудження пам'ятника Матері�вдові у парку Пе�
ремоги в місті Києві здійснюється за кошти Українського фонду культури.

5. ККО "Київзеленбуд" розробити дизайн�проект озеленення і лан�
дшафтного опорядження з комплексним благоустроєм прилеглої терито�
рії та врахувати рекомендації авторського колективу проекту території
парку, розробленого у 2005—2006 рр.

6. КП "Київміськсвітло" видати технічні умови та розробити проект зов�
нішнього освітлення майданчика з розміщенням пам'ятника та прилеглої
території.

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

Голова О. Попов

Район Адреса теплопункту

2011 рік

Голосіївський
просп.Глушкова, 18А

Голосіївський просп., 120/1

вул.Кустанайська, 12

вул.Ломоносова, 29

просп.Науки, 18

Дарницький вул.Вербицького, 14Д СЕВП�15

Дніпровський
Бишівський пров., 9

Дніпровська набережна, 7

просп.Тичини, 3

просп.Тичини, 5

вул.Луначарського, 1/2 *

Оболонський
вул.Вишгородська,46В

Оболонський просп., 23А

вул.Дніпроводська, 10

вул.Дубровицька, 10

вул.Малиновського, ЗБ

Оболонський просп., 15

вул.Попова, 8

вул.Тимошенка, 2А

Печерський вул.Кіквідзе, 13

Подільський
вул.М.Гречка, 11А

просп.Свободи, 2В

вул.Западинська, ЗА

вул.Червонопільська, 2

Святошинський
вул.Жмеринська, 6А

вул.Зодчих, 66

бульв.Ромена Роллана, 1ЗГ

вул.Сім'ї Сосніних, 2В

вул.Святошинська, 6

вул.Симиренка, 14/9

вул.Симиренка, 2/19

вул.Туполєва, За

Солом'янський
вул.Шовкуненка, 3 *

вул.Кудряшова, 7 *

Шевченківський
просп.Перемоги, 70

вул.Якіра, 14/16

вул.Старокиївська, 9 *

вул. Горького, 9А *

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

від 20.10.2010 № 863
Розпорядження № 2048 від 7 листопада 2011 року

Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 20.10.2010 № 863 "Про встановлення пам'ятника Б. Д. Грінченку", виклавши його в новій редакції:

"Про встановлення пам'ятника Б. Д. Грінченку
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 14 Закону України "Про основи містобу�

дування", Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, з метою
вшанування та увічнення пам'яті видатного українського письменника та педагога Бориса Дмитровича Грінченка, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити пам'ятник Б. Д. Грінченку у сквері на вул. Воровського,
18�14 у Шевченківському районі м. Києва біля адміністративного корпусу
Київського університету імені Бориса Грінченка та здійснити капітальний
ремонт скверу відповідно до розробленої, погодженої та затвердженої в
установленому порядку проектно�кошторисної документації.

2. Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлу�
атації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" (надалі КО "Київзеленбуд"):

2.1. Виступити замовником виконання робіт з капітального ремонту
скверу на вул. Воровського, 18�14 та робіт зі встановлення п'єдесталу
пам'ятника Б. Д. Грінченку.

2.2. Забезпечити розробку проектно�кошторисної документації та ви�
конання робіт з капітального ремонту скверу на вул. Воровського, 18�14
та робіт зі встановлення п'єдесталу пам'ятника Б. Д. Грінченку.

2.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт.

2.4. Отримати дозволи на проведення робіт у Державній службі охоро�
ни культурної спадщини та Головному управлінні охорони культурної
спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

3. Київському університету імені Бориса Грінченка (Огнев'юк В. О.) в
установленому порядку визначити підрядну організацію для виконання
робіт з виготовлення та монтажу пам'ятника Б. Д. Грінченку.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт з виготовлення та монтажу
пам'ятника Б. Д. Грінченку буде здійснено за рахунок коштів меценатів та
благодійних внесків.

5. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) профінансувати виконання робіт з капітального ремонту скверу
на вул. Воровського, 18�14 в сумі 308, 00 тис. грн за рахунок видатків
спеціального фонду бюджету міста Києва, передбачених на 2011 рік КО
"Київзеленбуд" на благоустрій.

6. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про формування статутного капіталу Комунального підприємства "Міський
магазин" виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації)
Розпорядження № 2051 від 7 листопада 2011 року

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, рішень Київської міської ради від 22.09.2011 № 17/6233 "Про внесення
змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" та від 27.10.2011 "Про перей�
менування Комунального підприємства "Київський міський центр розвитку рибного господарства" виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) та про деякі питання його фінансово�господарської діяльності", з метою формування
статутного капіталу Комунального підприємства "Міський магазин" виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести кошти до статутного капіталу Комунального підприємства
"Міський магазин" виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) у сумі 1 700 000,00 грн. (Один мільйон сімсот тисяч
грн. 00 коп.) відповідно до рішення Київської міської ради від 27.10.2011
"Про перейменування Комунального підприємства "Київський міський
центр розвитку рибного господарства" виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) та про деякі питання його фінан�
сово�господарської діяльності".

2. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуго�
вування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) перерахувати кошти у сумі 1 700 000,00
грн. (Один мільйон сімсот тисяч грн. 00 коп.), передбачені рішенням Ки�

ївської міської ради від 22.09.2011 № 17/6233 Про внесення змін до рі�
шення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 "Про бюджет
міста Києва на 2011 рік" до статутного капіталу Комунального підприєм�
ства "Міський магазин" виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації).

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо 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 розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.10.2011 № 1938

Розпорядження № 2057 від 7 листопада 2011 року
Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ" та Порядку організації та проведення в м. Києві недер�

жавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого
характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

1. Внести наступні зміни та доповнення до розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 21.10.2011 № 1938 "Про проведення урочистого відкриття та пре�
зентації проекту допомоги молодим безпритульним ВІЛ�позитивним жін�
кам":

1.1. Пункт 1 розпорядження після "волонтерами фонду" доповнити
словами "у вестибюлях входів (виходів) усіх станцій метрополітену".

1.2. У пункті 4 розпорядження слова "біля входу/виходу станції метро
"Майдан Незалежності" по вул, Інститутській" замінити словами "у вести�

бюлі верхнього входу (виходу) зі станції метро "Хрещатик" на вул. Інсти�
тутську".

1.3. У пункті 5 розпорядження слова "вхід та вихід станції метро "Май�
дан Незалежності" на вул. Інститутській" замінити словами "верхній вхід
(вихід) станції метро "Хрещатик" на вул. Інститутську".

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

Голова О. Попов

Про перекладання дощової каналізації на вул. Л. Первомайського до другої
черги будівництва житлового будинку з комплексом об'єктів громадського 

обслуговування та критими автостоянками на бульв. Лесі Українки, 7�9 
у Печерському районі

Розпорядження № 2059 від 8 листопада 2011 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про організацію та проведення фі�

нальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", "Про столицю України — місто�герой Київ", зважаючи на рі�
шення Київської міської ради від 07.02.2002 № 240/1674 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права корис�
тування землею" та від 24.12.2009 № 998/3067 "Про поновлення закритому акціонерному товариству "ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД" дого�
вору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку із комплексом об'єктів громадського обслуговування та кри�
тими автостоянками на бульв. Лесі Українки, 7�9 у Печерському районі м. Києва", беручи до уваги, що цей об'єкт входить до 1,5 км
зони до НСК "Олімпійський" та зважаючи на звернення товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресс�92" від 29.08.2011 №
110, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Прогресс�92" (далі ТОВ
"Прогресс�92") за замовленням приватного акціонерного товариства "По�
зняки�Жил�Буд" згідно з розробленою і затвердженою в установленому
порядку проектно�кошторисною документацією, за умови виконання
пункту 2 цього розпорядження, здійснити роботи з перекладання дощо�
вої каналізації Д=800 мм на вул. Л. Первомайського до другої черги бу�
дівництва житлового будинку з комплексом об'єктів громадського обслу�
говування та критими автостоянками на бульв. Лесі Українки, 7�9 у Печер�
ському районі, а саме:

— перекладання дощової каналізації Д=800 мм виконати у термін до
30.11.2011 відкритим способом, захватками довжиною до 50,0 м, з пов�
ним зайняттям проїзної частини від будинку № 7 до будинку № 9 на вул.
Л. Первомайського, забезпечивши тризмінний режим роботи.

2. ТОВ " Прогресс�92":
2.1. Майнові питання вирішити в установленому порядку відповідно до

чинного законодавства;
2.2. Розробити та погодити в Управлінні державної автомобільної ін�

спекції ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього руху на
період виконання робіт;

2.3. Забезпечити безпеку руху та безпечний прохід пішоходів шляхом
встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи, ос�
вітлення, сигнальних ліхтарів в місцях виконання робіт,

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями);

2.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт;

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за типом іс�
нуючого на повну ширину по всій довжині розриття та передати за актом кому�
нальному підприємству "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та ут�
риманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва".

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з перекладання дощо�
вої каналізації Д=800 мм це майно безкоштовно приймається до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва з наступною пере�
дачею на баланс ШЕУ Печерського району КК "Київавтодор".

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити у встановленому порядку прийняття до комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва новозбудованої дощової каналіза�
ції Д=800 мм, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження.

5. Відповідальність за безаварійне виконання робіт покласти на дирек�
тора ТОВ "Прогресс�92" Роздорожного О. С.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників го�
лови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 28 лютого 2012 року

Найкращі медовари 
позмагалися у Києві
У столиці відбувся ІХ Всеукраїнський відкритий конкурс з медоваріння
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Гільдія медоварів У раїни
спільно з афедрою
бджільництва Національно-
о ніверситет біорес рсів
та природо орист вання
У раїни провела все раїн-
сь ий он рс “Питні ме-
ди-2012”. Понад 60 медо-
варів з сієї У раїни пре-
зент вали свої солод і ви-
роби. Де стаційна омісія
відзначила най ращі напої
чотирьох номінаціях, за

що переможці отримали
медалі та дипломи.

Пивні меди, медові вина, медову�

ха, медовий квас — і це далеко не

повне різноманіття напоїв, які мож�

на виготовити на основі меду. Тради�

ція медоваріння бере свій початок

дев’ять тисяч років тому. Ще під час

розкопок скіфських курганів знахо�

дили закорковані амфори, наповне�

ні солодким, тягучим медовим ви�

ном. Мистецтво медоваріння набуло

свого розквіту ще у Київській Русі.

В часи Радянського Союзу медова�

ріння зазнало певного занепаду. Сьо�

годні відродження медоваріння на�

бирає обертів. Популяризацією дав�

ньої традиції наших предків вже не

перший рік займається голова Гільдії

медоварів України Василь Барабаш.

Саме він виступив ініціатором і орга�

нізатором конкурсу “Пивні меди�

2012”. “У нашому конкурсі беруть

участь і досвідчені медовари, і почат�

ківці, які спробували себе у регіонах.

Адже ми традиційно проводимо кон�

курси питних медів під час міських

свят в областях. І ці конкурси прово�

дяться не заради конкурсу, а як мето�

дично�навчальний захід. Тому після

оцінки комісії медовар знає, над чим

йому треба ще працювати, щоб по�

ліпшити смак свого напою”,— роз�

повів “Хрещатику” про особливості

конкурсу Василь Барабаш.

І хоча конкурс передбачає конку�

ренцію, за словами головного орга�

нізатора, на його заходах медовари

відкриті один для одного і відверто

діляться секретами, які, звісно, по�

значаються на якості виробу. “Ми

ділимося досвідом, аналізуємо, в ко�

го напій вийшов кращим. Тому наші

конкурси — це завжди оцінка напою

і подальше технологічне напрацю�

вання для медовара”,— зазначив Ва�

силь Степанович.

Щодо об’єктивності та фаховості

оцінок, то можемо запевнити, що

висновкам дегустаційної комісії

можна довіряти. По�перше, у її

складі провідні бджолярі, науковці і

громадські діячі України: це і дирек�

тор Інституту садівництва НАН

України Олександр Литовченко, і

заступник директора Міжнародної

клініки відновлювального лікуван�

ня м. Трускавець Володимир Авра�

менко, професор Національного

авіаційного університету Олександр

Беглий, народний депутат України

Володимир Стретович та представ�

ник МОЗ України Ростислав Си�

щук. По�друге, напої закодовані та

подаються за номером зразка, без

жодних приміток, тому ідентифіку�

вати виробника просто неможливо.

Цього року вперше у конкурсі взя�

ли участь не лише слабоалкогольні

медовухи, а й два напої безалкоголь�

них. Розпочалася дегустація безалко�

гольним напоєм під номером 71. Го�

лова дегустаційної комісії Олександр

Литовченко прокоментував свій під�

хід в оцінюванні поданого напою для

“Хрещатика”: “Дегустація починає�

ться з кольору. Колір цього зразка

бурштиновий. Гарний, у мене немає

питань. Далі визначаємо аромат.

Аромат приємний: відчувається і

мед, і сухофрукти. І на завершення —

смак. Смак, на мій погляд, дуже при�

ємний, і дай Боже, щоб в Україні та�

кі зразки були і надалі. Це вищого

рівня напій — справжній еліксир на

основі натуральних продуктів. Я вва�

жаю, що цей напій у своїй категорії

заслуговує на золоту медаль”.

Щодо медалей, то вони дісталися

кращим медоварам. Гран�прі отри�

мав Костянтин Лабага із Білої Церк�

ви за напій “Рубінові роси” — медо�

ве вино з додаванням соку із плодів

дикої черешні та шовковиці. Відзна�

чилися у мистецтві медоваріння на�

віть родини: син Костянтина —

Ярослав Лабага, Віктор Бабенко та

його син Олександр із Києва. Спо�

добалися смакові якості напоїв Сер�

гія Тулинського із Миргорода, який

переміг у кількох номінаціях. Зага�

лом участь у конкурсі взяли 66 медо�

варів з усієї України

У с ладі де стаційної омісії провідні бджолярі, на овці і ромадсь і діячі У раїни

Цьо о ро вперше он рсі взяли часть не лише слабоал о ольні медов хи, а й два безал о ольних напої
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

У раїнсь ий манітарний ліцей Київсь о о національно о
ніверситет імені Тараса Шевчен а

29 люто о 2012 ро о 15.00
проводить День від ритих дверей

за адресою: м. Київ, пров. І.Козловсь о о, 3.

http: www.uhl-edu.kiev.ua e-mail: uhl-edu@ukr.net
Че аємо творчих та реативних вст пни ів до 9–10-х ласів.

Телефон для довідо : 253-08-89

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє Головань Олен Василівн ,
я а зареєстрована за адресою: м. Київ, в л. Березня івсь а, б д. 30, в. 159, про
те, що 15 березня 2012 ро о 17.00 Дніпровсь им районним с дом м. Києва за
адресою: м. Київ, в л. Сер ієн а, З, аб. 9, б де роз лядатися справа за позовом
Голованя Оле сандра Володимировича до Головань Олени Василівни про
стя нення бор за до овором пози и.

Головань О.В. ви ли ається в с дове засідання в я ості відповідача.
У випад неяв и в с дове засідання, справа б де роз лян та за вашої відс тності.
С ддя В.І. Гала ан

Поле ий Сер ій Оле сандрович, Деснянсь ий районний с д м. Києва
(м. Київ, пр. Мая овсь о о, 5-в, аб. 38) повторно ви ли ає вас с дове засідання
на 14.03.2012 р. в 15.30 для часті роз ляді цивільної справи за позовом
ПАТ УСК "Гарант-Авто" до Поле о о C.O. про відш од вання ш оди в поряд
ре рес . У разі вашої неяв и справ б де роз лян то за вашої відс тністі.

С ддя В.О. Сенюта

О олошення про намір передати в оренд державне майно Інстит т фізіоло ії
ім О.О.Бо омольця НАН У раїни

Термін прийняття заяв про оренд 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 01601, м. Київ,
в л. Бо омольця, 4, імн. № 125. Детальна інформація по тел. 256-2558; 256-24-09.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди б де о олошено он рс на право оренди.
Заст пни дире тора Інстит т B.M. Києн о

Дніпровсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає відповідача
Голі Оле сандра Віталійовича
(в л. Миропільсь а, 23/16, в.
65/1, 2, 3, 4 м. Київ) по цивільній
справі за позовом ПАТ "Універсал
Бан " до Голі О.В. про стя нення
забор ованості.
С дове засідання відб деться

1.3.03.2012 ро об 11.50 в примі-
щенні Дніпровсь о о районно о
с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Сер ієн а, 3, аб. №7.
У разі неяв и в с дові засідання

справа з ідно з вимо ами ЦПК
У раїни б де роз лян та за відс т-
ності відповідача.
При п блі ації о олошення про

ви ли до с д , відповідач вважа-
ється повідомленим про час і міс-
це роз ляд справи.
С ддя Л.О. Антипова

№
п/п

Юридична адреса
балансо трим вача,

телефон

Повна хара теристи а
та місцезнаходження

об'є та оренди

Реєстр.
номер
нер х.
майна

За альна
площа,
в.м

Цільове ви ористання
об'є та оренди

Вартість 1 в.м за нез.
оцін ою станом на

31.12.2011

Ма с.
можл.
стро
оренди

1 01024, м. Київ,
в л. Бо омольця, 4 Кімната №9 ЛВК (ОКП) 10303 28,0 офіс Ha 31.ll.ll 6371,43 2 ро и

11 міс.

/---/ Кімната № 10 ЛВК (ОКП) 10303 9,0
Розміщення с б'є тів

осподарювання, що провадять
діяльність сфері б хоблі

6 377,78 2 ро и
11 міс.

/---/ Частина вестибюлю
на 1-ом поверсі АЛК 10301 1,0 інше 7 480,00 2 ро и

11 міс.

Частина вестибюлю
на 1-ом поверсі ЛК 10302 1,0 інше 7 360,00

2 /---/
Частина приміщення

техповерх
16-поверхово о ЛК

10302 9,62 інше 8 343,04 2 ро и
11 міс.

3 /---/ частина дах
16-поверхово о ЛК 10302 Встановлення

1 антени 183 142,00 2 ро и
11 міс.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
По оризонталі: 3. ві но 8. опа 9. сабо 10. стр мо 12. партер 13. родина

14. авалер 17. Сенат 20. а ава 23. мандоліна 24. ча а 25. ленч 26. домінанта
29. фор м 31. іспит 34. альпа а 38. лавина 39. оратор 40. афаліна 41. он
42. юн а 43. тіт а
По верти алі: 1. орп с 2. атран 3. ватра 4. р ча 5. Оноре 6. марина

7. помада 10. се та 11. Коран 15. ведмідь 16. Ліліана 18. Ерато 19. Амад
21. алас 22. ванти 27. омана 28. тіара 29. фоль а 30. реванш 32. патент
33. тар ан 35. лафет 36. п льт 37. он а

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць................................6 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................19 рн. 50 оп.

на 6 місяців ........................39 рн. 00 оп.

на 12 місяців ......................78 рн. 00 оп.

на місяць..............................21 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................64 рн. 50 оп.

на 6 місяців ......................129 рн. 00 оп.

на 12 місяців ....................258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць..............................10 рн. 90 оп.

на 3 місяці ..........................32 рн. 70 оп.

на 6 місяців ........................65 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................130 рн. 80 оп.

на місяць..............................40 рн. 90 оп.

на 3 місяці ........................122 рн. 70 оп.

на 6 місяців ......................245 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК


