
Місто розширює зв'язки 
з іноземними інвесторами
Столична влада обговорила з представниками китайських бізнес�кіл нові
можливості для співпраці

Підтримка родини — основа
подолання сирітства
Для допомоги молодим мамам, які опинилися у скрутних життєвих 
обставинах, в столиці відкриють мережу соціальних квартир

Соціальна квартира, яка запрацювала

у травні, нині живе своїм життям. Зараз

тут мешкають три мами з дітками (два

новонароджених хлопчики та дворічна

дівчинка) й одна вагітна. А днями пра!

цівники соцзакладу очікують ще на двох

мешканок. Нагадаємо, одночасно тут

можуть перебувати шестеро мам з діть!

ми, але не довше року. "За час проживан!

ня у квартирі соціальні працівники, які

тут чергують цілодобово, підготовлюють

дівчат до подальшого самостійного жит!

тя, вчать доглядати за собою та малюка!

ми, вести господарство,— розповіла

"Хрещатику" директор представництва

організації "Право на здоров'я" в Україні

Галина Скіпальська.— Також за графіком

до квартири приходять юрист та психо!

лог, які допомагають дівчатам оформити

документи, отримати соціальні виплати

на дитину та виявити у собі здібності для

подальшого навчання та працевлашту!

вання. Словом, роблять усе можливе, аби

в подальшому вони та їхні діти буди ціл!

ком соціалізовані".

Дівчата, які сюди потрапляють, попри

свої роки бачили чимало й настраждалися

не менше — дехто не має документів, дех!

то навіть не закінчив школу, а є й такі, які

просто жили на вулиці. Та працівники

квартири, які щодень допомагають моло!

дим мамам, відзначають, що дівчата рішу!

че налаштовані змінити свої життя, актив!

но над собою працюють й швидко всього

вчаться. Соціальний працівник квартири

Раїса Батечко розповіла "Хрещатику", що

дівчата уже всі навчилися готувати й за со!

бою та дітьми прибирають (це вони роб!

лять за графіком). За дітьми доглядають

теж справно — прислуховуються й беруть

до уваги консультації медсестри щодо до!

гляду за своїми малючками.

Додамо, потрапити на тимчасове пере!

бування до установи можуть жінки за на!

правленням із соціальної служби, Цен!

тру "Право на здоров'я" (вул. Довженка,

2) або столичних пологових будинків.

Ініціатори проекту вкотре наголошують,

що соціальна квартира створена саме для

молодих дівчат, які мають серйозні жит!

тєві проблеми — без документів, родичів,

житла, освіти тощо. Іншим же молодим

мамам, які в кращих обставинах, але ма!

ють певні юридичні проблеми, завжди

допоможуть у денному Центрі для дівчат

та молодих жінок "Право на здоров'я".

До речі, така соціальна технологія дав!

но діє у Великобританії та США. Вже рік

такий заклад плідно працює у Донецьку.

У Києві це поки що єдиний такий об'єкт,

створений у співпраці зі столичною вла!

дою. Тож якщо експеримент вдасться, то

місто розпочне програму розширення

мережі соціальних квартир.

"Модель проживання у соціальній

квартирі є ефективною формою соціалі!

зації жінок кризових категорій та їх

адаптації у суспільстві. Адже вони змо!

жуть набути практичних навичок само!

стійного проживання та піклування про

дитину, отримати медичні та інші соці!

ально!побутові послуги,— відзначає за!

ступник голови КМДА Віктор Корж.—

Наразі ми працюємо над впроваджен!

ням соціальної ініціативи Президента

України "Діти — майбутнє України" —

створення мережі Центрів матері і дити!

ни. Першу таку установу плануємо від!

крити вже наступного року".

До слова, завдяки реалізації нових соці!

альних ініціатив Президента Віктора Яну!

ковича, протягом 2012!го та на початку

2013!го значно розширився штат соціаль!

них працівників. Загалом з мешканцями

столиці, що опинилися у складних життє!

вих обставинах, працюють понад 700 фа!

хівців із соціальної роботи. А з метою по!

ліпшення надання ефективної адресної

допомоги Київський міський центр соці!

альних служб для сім'ї, дітей та молоді

проведе цикл соціологічних досліджень та

оцінку потреб столичних сімей

З роботою за лад ознайомився заст пни олови КМДА Ві тор Корж (на фото центрі) та з на оди Дня родини вр чив меш ан ам соц вартири та їх малю ам подар н и

Новини
Кабмін виділив 50 млн гривень 
на реконструкцію транспортної
розв'язки на Поштовій площі
Кабінет Міністрів виділив Міністерств ре іональ-

но о розвит , б дівництва й житлово- ом нально-
о осподарства 50 млн ривень на ре онстр цію
транспортної розв'яз и на Поштовій площі в Києві.
Про це с азано розпорядженні № 472 від 3 липня.
Усьо о Мінре іонб д цим до ментом виділено

299,9 млн ривень.
Зо рема 50 млн виділено на б дівництво К ренів-

сь о-Червоноармійсь ої лінії Київсь о о метропо-
літен від станції "Вистав овий центр" до Одесь ої
площі в Голосіївсь ом районі столиці, 60 млн — на
ре онстр цію однієї з дорі Києві, 70 млн — на
поліпшення мов трим вання одно о з терміналь-
них омпле сів міжнародном аеропорт "Борис-
піль".
Мінре іонб д та ож виділено 40 млн на ре он-

стр цію б дівлі лі вально о орп с державно о
підприємства "Міжнародний дитячий центр "Арте "
(Крим) і 29,9 млн на ре онстр цію системи водо-
постачання в Слов'янсь (Донець а область).
Я повідомляли "У раїнсь і новини", 25 травня

Київ від рив автомобільний р х по еста аді із Воло-
димирсь о о звоз на Набережно-Хрещатиць
в лицю на Поштовій площі

Граничну чисельність працівників
КМДА буде збільшено
З ідно із постановою Кабінет Міністрів У раїни

№ 338 від 15 травня 2013 ро , раничн чисель-
ність працівни ів Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації збільшено на 37 осіб. Про це повідомив
заст пни олови КМДА — ерівни апарат Оле -
сандр П занов.
"Після мин лорічної оптимізації стр т ра КМДА

має менше рівнів ієрархії, вона стала більш прозо-
рою та н ч ою. Проте оловною метою перетво-
рень б ло ефе тивне ви онання сіх ф н цій иїв-
сь ої влади. В мовах збільшення іль ості завдань
штат доведеться знов розширювати",— розповів
Оле сандр П занов.
За йо о словами, на КМДА по ладено додат ові

повноваження та ф н ції сфері е оло ії та охоро-
ни природних рес рсів.
Відтепер Департамент місь о о бла о строю та

збереження природно о середовища КМДА брати-
ме часть моніторин стан нав олишньо о сере-
довища, здійснюватиме видач дозволів на зміш -
вання та захоронення відходів, е оло ічн е спер-
тиз прое тів б дівництва та інше.
Оле сандр П занов сподівається, що додат ові

ф н ції вдасться ви он вати меншим числом сл ж-
бовців, ніж пропон ється Постановою КМУ.
На адаємо, з ідно з У азом Президента У раїни

від 24 травня 2013 ро "Про заходи забезпечення
здійснення місцевими державними адміністраціями
ви онавчої влади на відповідній території", дея і
повноваження центральних ор анів ви онавчої вла-
ди б де передано місцевим державним адміністра-
ціям.
Київсь а влада має визначити перелі тих повно-

важень центральних ор анів ви онавчої влади, я і
б ло б доцільно передати місцевим державним ад-
міністраціям, та запропон вати Кабінетові Міністрів
механізм та ої передачі до 15 липня

Новий трисекційний трамвай
курсуватиме містом вже у вересні
Заст пни олови Київсь ої місь ої державної ад-

міністрації Михайло Костю відвідав е сперимен-
тальний цех КП "Київпастранс", аби про онтролю-
вати хід техноло ічних налашт вань трисе ційно о
трамвая та йо о отовність до випроб вань, що ма-
ють розпочатися найближчим часом. У разі спіш-
но о завершення перевір и ва они вже вересні
рс ватим ть на Борща івсь ій швид існій лінії.
Трисе ційний трамвай, я ий повністю ви отов-

ляється на базі КП "Київпастранс", має довжин по-
над 30 м та може вмістити до 300 пасажирів. Новий
потя відповідає с часним хара теристи ам ро-
мадсь о о транспорт : поліпшений дизайн; зр чний
салон. Та ож ново о трамвая 40—45 % підло и
мають низь ий рівень, передбачені вис вні панд си
для віз ів і спеціальне місце, ди можна при ріпи-
ти інвалідне рісло. У ва онах встановлена система
ондиціювання, а для по ращення мов роботи для
водія передбачений о ремий ондиціонер.
Однією з перева трамвая є новий візо із по ра-

щеними хара теристи ами, що дозволить транс-
порт плавно р хатися й з пинятися.
Крім то о, "Каштан" оснащено системою відео-

спостереження і інформаційним обладнанням —
моніторами та зв овими оповіщеннями про з пин-
и.
Рішення розпочати виробництво власних трамва-

їв б ло прийнято через відс тність на рин опти-
мально о варіант поєднання омфорт , нових тех-
ноло ій і вартості. Реалізація цьо о прое т дозво-
лила зе ономити значні с ми оштів, а та ож ство-
рити нові робочі місця.
На адаємо, що на лінії швид існо о трамвая на

Троєщині вже спішно е спл ат ються шість ва онів
виробництва "Київпастранс" довжиною 15 м та
міст істю майже 150 осіб

Пекінське відділення Всекитайської ради з під!

тримки міжнародної торгівлі CCPIT!Beijing є пред!

ставником уряду Китаю та місцевих бізнес!кіл в ін!

ших країнах та, головним чином, відповідає за розви!

ток бізнесу і туризму. Також CCPIT!Beijing є відпові!

дальним співорганізатором щорічних міжнародних

китайських експо!форумів з високих технологій, кот!

рі є одними з найпрестижніших майданчиків демон!

страції інноваційних проектів.

Директор Департаменту промисловості та розвитку

підприємництва КМДА Людмила Денисюк зазначила,

що співпраця з китайськими урядовими та неурядовими

організаціями, представниками бізнесу триває вже не

перший рік і є достатньо плідною. А зараз, коли Київ ак!

тивно розвиває проект створення індустріальних парків

та потребує потужних інвесторів для цього, ініціатива

від китайських бізнесових кіл є надзвичайно актуаль!

ною.

Віце!президент CCPIT Liu Yang (Ліу Янг) підтвер!

див, що у Пекіні налічується 16 районів, і в кожному з

них є власні індустріальні парки, котрі у своєму скла!

ді мають підприємства легкої промисловості, маши!

нобудування, ІТ!технологій, фармацевтичної галузі

тощо. Ліу Янг зазначив, що CCPIT!Beijing може

сприяти як у наданні досвіду з питань розбудови та!

ких парків, так і в залученні потенційних місцевих ін!

весторів.

За результатами зустрічі було досягнуто домовленос!

тей щодо створення спільної робочої групи для розгля!

ду напрямків і механізмів співпраці між Києвом та Пе!

кіном та підготовки візиту київської делегації на черго!

вий Міжнародний китайський експо!форум
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Днями дире тор Департамент промисловості та розвит підприємництва Людмила
Денисю з стрілась із представни ами пе інсь о о відділення Все итайсь ої ради з
підтрим и міжнародної тор івлі (CCPIT-Beijing). Я відомо, Китаї створені інд стрі-
альні пар и, отрі своєм с ладі мають підприємства ле ої промисловості, маши-
ноб д вання, ІТ-техноло ій, фармацевтичної ал зі. Досвідом роботи представни и
Піднебесної отові поділитися і зі своїми иївсь ими оле ами. Зо рема під час робо-
ти чер ово о Міжнародно о итайсь о о е спо-фор м .

Денний Центр для дівчат та моло-
дих жіно "Право на здоров'я":
в л. Довжен а, 2.
Тел. (044) 223-71-65.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Нині політи а місь ої влади спрямована на поліпшення спе тра
соціальних посл для дітей та молодих мам із непростими
життєвими сит аціями. Зо рема на цьом шлях важливо пер-
шочер ово допомо ти тим, ом з поло ово о б дин на р ах
з малими дітьми немає ди йти, аби зовсім недосвідчені мо-
лоді мами не відмовилися від малю а. Для та их дівчат сто-
лиці діє соціальна вартира. По и що це єдиний та ий об'є т,
та я що е сперимент дасться, соціальних вартир побільшає.
З роботою за лад чора ознайомився заст пни олови КМДА
Ві тор Корж та з на оди Дня родини вр чив меш ан ам
соц вартири та їх малю ам подар н и.
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Новини

У столиці обмежено рух вантажних автомобілів
Державтоінспе ція звертає ва водіїв на те, що, відповідно до рі-

шення Київради від 22 травня 2013 ро № 340/9397 “Про дея і захо-
ди щодо впоряд вання р х вантажних автомобілів місті Києві” та
розпорядження КМДА від 27.06.2013 № 1070 “Про заходи щодо впо-
ряд вання в’їзд вантажно о транспорт в м. Київ”, в столиці діяти-
м ть обмеження в р сі, а саме:
1. Обмежено в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною ма симальною

масою понад 4,5 тонни в межах міста Києва з 7.00 од. до 20.00 од., і,
та их чином, передбачено можливість в’їзд автомобілів, я і здійсню-
ють перевезення вантажів міжнародном спол ченні, з 10.00 од. до
17.00 од. при наявності водіїв міжнародної автомобільної на ладної
“CMR” або ниж и міжнародних дорожніх перевезень (МДП) та облад-
нання автопоїздів зна ом “TIR”.
2. Р х транзитних вантажних автомобілів територією міста Києва до-

зволено з 20.00 од. до 07.00 од. лише по проспе т М. Бажана, Пів-
денном мостовом переход через р. Дніпро, Столичном шосе, в л.
А адемі а Заболотно о, площі Одесь ій, Вели ій Кільцевій дорозі,
просп. А адемі а Палладіна, в л. Місь ій, Гостомельсь ом шосе, Но-
вій дорозі, просп. Мінсь ом , площі Т. Шевчен а, в л. Полярній, в л.
Бо атирсь ій, площі Т льсь ій, проспе т Мос овсь ом , проспе т
Генерала Ват тіна, площі Керченсь ій, в л. Братиславсь ій, просп.
Броварсь ом .
3. Обмежено в’їзд центральн частин міста Києва в межах Повіт-

рофлотсь о о шляхопровод — в л. В’ячеслава Чорновола — в л.
Глибочиць ої — в л. Верхній (Нижній) Вал — в л. Набережно-Хреща-
тиць ої — Набережно о шосе — б льв. Др жби народів — площі Мос-
овсь ої — просп. Червонозоряно о — просп. Повітрофлотсь о о —
Повітрофлотсь о о шляхопровод вантажних автомобілів з дозволе-
ною ма симальною масою понад 4,5 тонни, а та ож тра торів, само-
хідних машин і механізмів ( рім оперативних та спеціальних транс-
портних засобів).
У разі обмеження в р сі, Державтоінспе ція радить водіям та их

вантажіво з пинятися на автостоян ах або спеціальних майданчи ах
на під’їздах до міста Києва, а свій р х продовжити після 20-ї одини до
7-ї ран

Цифра дня

11 781 000 000 
гривень становили у столиці митні надходження за січень�червень
2013 року 

Про це повідомила начальник столичного управління
Міндоходів Ірина Носачова
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Транспортний вузол на перетині проспекту 
Перемоги та вул. Щербакова реконструюють
Київсь а місь а державна адміністрація має намір ре онстр ювати

транспортний в зол на перетині проспе т Перемо и з в лицею Щер-
ба ова. Про це с азано відповідном розпорядженні КМДА № 1079
від 1 липня. Крім то о, місто та ож має намір провести ре онстр цію
під’їздів до шляхопровод на перетині із проспе том Палладіна та ап-
ремонт підземно о переход біля станції метро “Святошин”.
Замовни ом робіт визначена ом нальна орпорація “Київавтодор”,

я ій, свою чер , дор чено визначити енпрое тн і енпідрядн ор-
анізації, забезпечити розроб прое тно- ошторисної до ментації,
провести її е спертиз та затвердити. Крім то о, дор чено переза-
твердити робочий прое т “Ре онстр ція проспе т Перемо и” від
2012 ро . Фінанс вання робіт б де здійснюватися за рах но про ра-
ми соце ономрозвит Києва на 2013 і наст пні ро и. Я повідомляло-
ся раніше, прое т ре онстр ції проспе т Перемо и передбачає за-
мін дорожньо о по риття і ре онстр цію шляхопроводів, підземних
пішохідних переходів, збільшення см на дея их ділян ах до чоти-
рьох, створення на транспортних розв’яз ах і з пин ах додат ових
“ ишень” для заїзд ромадсь о о транспорт , встановлення енер о-
ощадно о освітлення, ново о бар’єрно о о ородження та облашт ван-
ня велосипедних доріжо . Усьо о б де ре онстр йовано майже 406
тис. в. м проїзної частини, 150 тис. в. м трот арів і велосипедних до-
ріжо , 17 підземних пішохідних переходів.
Після завершення ре онстр ції проспе т Перемо и йо о проп с -

на здатність збільшиться з 70 до 100 тисяч автомобілів на доб

Прокуратурою поновлено права 
понад 18 тисяч дітей
За втр чання про рат ри нинішньом році поновлено права по-

над 18 тисяч дітей. Про це на засіданні оле ії за підс м ами роботи
ор анів про рат ри І півріччі 2013 ро розповів про рор Києва
Ми ола Бес иш ий, повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі столичної
про рат ри.
“За рез льтатами проведених перевіро додержання вимо за оно-

давства сфері охорони життя і здоров’я дітей, цьом році про ра-
т рою поновлено права понад 18 тисяч дітей, на їхню ористь відш о-
довано 6 млн ривень”,— зазначив Ми ола Бес иш ий.
Очільни відомства та ож на олосив, що наразі за втр чання про -

рат ри до ом нальної власності поверн то понад 9 тис. м
2
приміщень

за ладів освіти та оздоровлення, отрі б ли неза онно відч жені.
О рім то о, я відзначив Ми ола Бес иш ий, продовж першо о пів-

річчя 2013 ро за пор шення вимо за онів сфері захист прав і
свобод дітей ор анами столичної про рат ри розпочато 21 римі-
нальне провадження, з я их 10 – за фа тами вчинення правопор шень
посадовими особами ор анів влади та місцево о самовряд вання.
“Наразі в провадженні с дів переб вають 26 позовних заяв в інтере-

сах дітей на за альн с м близь о 66 млн ривень”,— онстат вав
про рор міста

На Хрещатику виступив молодіжний 
симфонічний оркестр із Нідерландів
У с бот на майданчи перед б дівлею КМДА відб вся онцерт Мо-

лодіжно о симфонічно о ор естр з міста Твенте (Twente Youth
Symphony Orchestra). К льт рний захід б ло при рочено 20-річчю під-
писання до овор про др жб та співпрацю між Печерсь ою райдерж-
адміністрацією та м ніципалітетом м. Хоф ван Твенте провінції Ова-
райсел (Нідерланди).
За алом молодіжний ор естр б ло створено 18 ро ів том , а до йо-
о оле тив входять чні та ст денти ві ом 12-20 ро ів. Аби потрапи-
ти до знано о оле тив , вихованці м зичних навчальних за ладів міст
Хен ело і Твенте проходять відповідний щорічний відбір.
Під ерівництвом дири ента Карла Віттро а протя ом останніх трьох

ро ів оле тив дося ає фінал Національно о он рс молодіжних
симфонічних ор естрів, тож юні артисти пере онані, що своєю май-
стерністю вразили і столичних поцінов вачів а адемічно о мистец-
тва

Столична влада  підвищить
престиж робітничих професій
Профтехучилища міста готові прийняти на навчання усіх охочих
Вадим ПОНЬКА, 
спеціально для “Хрещатика”

Київ реаліз є ініціатив президента
щодо підтрим и середньо-спеціаль-
ної освіти. У 2014 році б д ть за-
проваджені нові прое ти ал зі
професійно-технічно о виховання.
Зо рема план ється по ращення ма-
теріально-технічної бази, надання
без оштовно о харч вання, оплата
пра ти и тощо.

Нині охочих вступити до професійних техніч�

них училищ обмаль. Натомість попит на таких

фахівців досить великий. Державне замовлення

за робітничими спеціальностями виконується на

90 %. Основною причиною нестачі охочих здобу�

ти одну з таких спеціальностей — низька соціаль�

на підтримка.

Київський будівельний ліцей, який знаходить�

ся у Дарницькому районі столиці, щороку попов�

нює свої ряди в середньому на 200 учнів. При

цьому розрахований він на вдвічі більшу кіль�

кість. Нещодавно тут відбулася чергова зустріч

вихованців закладу із роботодавцями. Останні

мали змогу відвідати лабораторії та майстерні, де

навчаються майбутні спеціалісти, і безпосередньо

поспілкуватися з ними, щоб у перспективі обза�

вестись робітниками.

Кожен випускник із підприємцем укладає дво�

сторонній договір, тому після закінчення учили�

ща він отримує робоче місце. “Ми їх працевлаш�

товуємо і навіть забезпечуємо житлом, особливо

представників будівельної галузі”,— ділиться ди�

ректор згаданого навчального закладу Микола

Іванець.

У навчальному закла�

ді вже два роки поспіль

триває експеримент,

згідно з наказом Депар�

таменту освіти і науки

молоді та спорту

КМДА, який полягає у

наборі учнів із так зва�

ної “дезадаптованої молоді”, до якої належать

особи, які з будь�яких причин не можуть продов�

жувати навчання у дев’ятому класі. Після закін�

чення восьмого класу вони залучаються до на�

вчання на 4 роки, де перший рік включає допро�

фесійну підготовку.

Випускник ліцею 2001�го року Петро Дударик

отримав професію столяра�будівельника. Нині

має свою приватну справу. Він згадує, що довго

вагався у своєму виборі, але зараз не шкодує ро�

ків, проведених у стінах закладу. Згодом під час

практики на підприємстві показував добрі ре�

зультати, за що одержував додаткову платню.

Хвалиться, що заробляє навіть краще за деяких

знайомих із вищою освітою. Чоловік наголошує:

“Із професійно�технічними навичками можли�

вість отримувати гідну заробітну плату є, повір�

те!”. Молодим людям ра�

дить ретельно обмірку�

вати свій вибір, бо знає

багато прикладів, коли,

закінчивши університет,

особа не користується

дипломом.

“Випускники ліцею у

нас вчаться працювати, і ми їм платимо за це.

Близько 2000 тисяч гривень отримує практикант.

Потім можемо брати їх на роботу, оскільки моло�

ді фахівці вже набули певного досвіду", — каже

Валерій Нелюбін, перший заступник генерально�

го директора ВАТ “Комбінат будіндустрії”. Він

розповів, що вже не перший рік співпрацює із

цим закладом.

Голова Дарницької РДА Сергій Вітковський

зазначив: “Зараз немає проблем із працевлашту�

ванням учнів. Цей ліцей є прикладом співпраці між

навчальним закладом та роботодавцем, і Київська

міська державна адміністрація всіляко цьому

сприяє”. Він додав, що випускники, які отримують

освіту тут, користуються попитом. Окрім того, ре�

гулярно відбуваються наради із директорами шкіл

для того, щоб вони доносили надбання ліцею до ді�

тей і заохочували їх до здобуття першої робітничої

професії. Є чимало прикладів, коли вихованці цих

стін започатковували власну справу, користуючись

навичками та знаннями, здобутими тут.

Нещодавно працівники галузі професійно�тех�

нічної освіти столиці провели круглий стіл з пи�

тань підготовки кваліфікованих робітників для

потреб економіки Києва. Під час засідання у про�

фесійному колі обговорювали можливі механізми

модернізації освітнього середовища закладів. Так,

Людмила Добровольська, директор Департаменту

освіти і науки, молоді та спорту КМДА, зазначила:

“Проекти, які сьогодні теж обговорювались, на�

далі реалізовуватимуться і будуть запроваджені у

2014�му році. Це і покращення матеріально�тех�

нічної бази, надання безкоштовного харчування,

проїзних квитків для невиробничої практики і,

безпосередньо, оплата виробничої практики”

Метрополітенівці оголосили
війну торгівлі з рук
Щодня близько сотні працівників підземки залучають до боротьби
зі стихійними ринками, аби очистити підходи та вестибюлі метро
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Те, що підземні переходи та виходи
із метро заставлені тор овельними
рядами, иян же не див є, адже
несан ціонована тор івля давно ста-
ла наболілою для міста проблемою,
вирішити я не та і просто. Навес-
ти лад на своїй території вирішили
працівни и підзем и — звільняють
підходи та вестибюлі метро. Але за-
значають — допо и є попит, б де й
пропозиція.

Столичний метрополітен — “хлібне” місце для

торговців, адже тут проходять тисячі людей, що

дає змогу швидко та майже стовідсотково розпро�

дати товар. Як розповів “Хрещатику” начальник

комунального підприємства “Київський метро�

політен” Володимир Федоренко, в середньому за

добу в робочі дні метрополітен перевозить 1 міль�

йон 800 тисяч пасажирів. “За місяць, з урахуван�

ням вихідних днів, ми перевозимо майже насе�

лення України, тобто величезна кількість людей

зосереджена поблизу станцій. Наприклад, на

станції “Академмістечко” за добу проходить 110

тисяч пасажирів, на “Житомирській” — 80 тис.,

“Святошин” — 72 тис., на “Лісовій” — 136 тис.,

на “Мінській” — 105 тис. Всі ці люди — потенцій�

ні покупці, тому їм можна продати дуже багато

товарів. Саме це і вабить стихійних торговців”,—

каже Володимир Федоренко.

Розкладені товари у переходах, прилеглих до

станцій метро, створюють незручності для пере�

хожий, а подекуди й становлять небезпеку. На�

чальник столичної підземки наголошує, що мет�

рополітен — це непростий вид транспорту, адже

значні пасажироперевезення здійснюються на де�

яких ділянках глибоко під землею у той час, як в

одному поїзді перебуває 1 200 — 1 300 пасажирів.

“Для такої кількості пасажирів необхідні широкі

шляхи проходу, а у разі надзвичайної ситуації —

просторі шляхи евакуації, а стихійна торгівля їх

перекриває”,— відзначає начальник столичної

підземки.

Саме тому метрополітенівці вирішили бороти�

ся з цим явищем власними силами й щодня при�

пиняють понад 300 випадків несанкціонованої

торгівлі. До слова, за перше півріччя 2013 року бу�

ло припинено близько 14,5 тисяч фактів несан�

кціонованої торгівлі на території метрополітену.

У випадку, якщо торговець чинить опір й не хо�

че покинути місце торгівлі, працівники метропо�

літену викликають міліцію. Хоча й зазначають,

що останні реагують на їхні звернення через раз.

Так, наприклад, від початку року майже 6 тисяч

викликів за телефонами районних управлінь мілі�

ції та на лінію 102 були проігноровані.

Задля більшої підримки метрополітен звертає�

ться й до пасажирів та закликає людей не купува�

ти продукти, овочі та фрукти в переходах метро,

адже допоки є попит, буде й пропозиція

За перше півріччя 2013 року було
припинено близько 14,5 тисяч

фактів несанкціонованої торгівлі 
на території метрополітену

Після звільнення підземних переходів від стихійної тор івлі пасажири метрополітен поч вають себе значно
безпечніше і омфортніше

Попит на фахівців робітничих
професій досить великий.
Державне замовлення за

робітничими спеціальностями
виконується на 90 %

Для підтрим и середньо-спеціальної освіти столиці план ють по ращити матеріально-технічн баз ,
надавати без оштовне харч вання та оплач вати пра ти
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В Україні дорожчає проїзд у поїздах
Міністерство інфрастр т ри підвищ є вартість проїзд пасажирів

поїздах вн трішньом спол ченні: за альних і плац артних ва о-
нах — на 10 % з 1 жовтня 2013 ро , пейних ва онах — два ета-
пи — по 10 % в липні і з 1 жовтня, передають "У раїнсь і новини". Це
за ріплено на азом Мінінфрастр т ри від 19 червня цьо о ро , заре-
єстрованом в Мін'юсті 27 червня, оприлюдненом на сайті Верховної
Ради. З ідно з ним, тарифи на пасажирсь і перевезення ва онах пер-
шо о, др о о і третьо о ласів поїздів ате орії "Інтерсіті", др о о ла-
с потя ів "Інтерсіті +" залишаться без змін. Крім цьо о, до ментом
введена ате орія потя ів "Нічний е спрес" з оефіцієнтом вартості
проїзд 1,2. На аз набирає чинності з 1 липня, але не раніше йо о офі-
ційно о оп блі вання. На адаємо, з 6 вітня іменні залізничні вит и
стали обов'яз овими поїздах "У рзалізниці"

Поновлено друк закордонних паспортів
8 липня ладено до овір між ДМС У раїни та ДП "Полі раф омбінат

"У раїна" щодо за півлі блан ів паспортів ромадянина У раїни для
виїзд за ордон. Про це повідомляє прес-сл жба Державної мі рацій-
ної сл жби (ДМС). Перша партія блан ів доставлена 9 липня до ДП
"Державний центр персоналізації до ментів", я е розпочинає персо-
налізацію блан ів (внесення інформації про власни ів паспортів). "Та-
им чином, починаючи з 10 липня Державна мі раційна сл жба У раїни
зможе розпочати відвантаження отових паспортів ре іони. Отже,
найближчим часом сит ація з видачею за ордонних паспортів норма-
ліз ється, і надалі паспорти б д ть ви отовлятися штатном режи-
мі",— обіцяють відомстві. На адаємо, 12 червня ряд хвалив до -
мент про з пинення дії постанови Кабмін від 13 березня 2013 ро
№ 185 "Дея і питання ви онання За он У раїни "Про Єдиний держав-
ний демо рафічний реєстр та до менти, що підтвердж ють ромадян-
ство У раїни, посвідч ють особ чи її спеціальний стат с". За дор чен-
ням прем'єр-міністра ДМС творила робоч р п , я а вивчила техніч-
ні можливості др паспортів держпідприємством "Полі раф омбінат
"У раїна", після чо о б ло проведено відповідн тендерн процед р .
До цьо о блан и за ордонних паспортів ви отовляв онсорці м
ЄДАПС

Малий бізнес отримає дешеві мікрокредити
Реформ вання дозвільної системи, спрощення процед р реєстрації

бізнес , запровадження нових принципів ф н ціон вання спрощеної
системи оподат вання позитивно вплин ли на збільшення іль ості
підприємців в раїні. Про це заявив дире тор департамент державної
ре ляторної політи и та розвит підприємництва Міне ономрозвит
І ор Шевердін в інтерв'ю Першом національном теле анал , повідом-
ляє прес-сл жба Міне ономрозвит . Та , на інець 2012 ро в У ра-
їні наліч валось 344 тис. малих підприємств, том числі 286,5 тис.
мі ропідприємств, і 20,2 тис. середніх підприємств. "Я що порівняти ці
дані з 2011-м ро ом, то спостері ається тенденція зростання іль ості
малих підприємств на 25,7 тис. або 8,1 % ( 2011 році їх іль ість с ла-
дала 318,3 тис.), а середніх — на 0,9 тис. або 4,7 % ( 2011 році — 19,3
тис.). 99,8 % всіх раїнсь их підприємств є малими або середніми. У
сфері мало о й середньо о бізнес зайнято близь о 6,8 млн. осіб або
36,7 % зайнято о населення працездатно о ві ",— зазначив Шевер-
дін. За йо о словами, в У раїні запроваджено про рам мі ро редит -
вання с б'є тів мало о підприємництва, я а дає підприємцям можли-
вість отримати досить дешевий фінансовий рес рс для розвит бізне-
с . Мі ро редит вання здійснюється на он рсних засадах на пово-
ротній основі із забезпеченням ви онання зобов'язання щодо повер-
нення бюджетних оштів та встановленням плати за орист вання бю-
джетними оштами на рівні 1,5 облі ової став и НБУ на дат ладен-
ня до овор . "На сьо одні облі ова став а Національно о бан стано-
вить 7 %. Отже, плата за орист вання мі ро редитом становить
близь о 10,5 %. Врахов ючи, що бан и надають редити с б'є там ма-
ло о підприємництва під 18–20 %, мови орист вання бюджетними
оштами рам ах про рами мі ро редит вання майже вдвічі ви ідні-

ші",— оворить пан Шевердін. Мі ро редити надаються розмірі: від
50 тис. рн до 100 тис. рн стро ом до одно о ро ; від 100 тис. рн до
250 тис. рн стро ом до трьох ро ів із відстроченням повернення ос-
новної с ми бор до одно о ро . Кредити мож ть зал чатися для ви-
робництва, перероб и і зб т виробленої прод ції, придбання техні и,
обладнання, провадження виробничої діяльності, придбання новітніх
техноло ій, б дівництва та ре онстр ції виробничих приміщень, з ра-
х ванням пріоритетних напрям ів розвит е ономі и. Головним роз-
порядни ом бюджетних оштів та відповідальним ви онавцем з про-
рами мі ро редит вання визначено Держ омпідприємництва

Митниця пришвидшить оформлення товарів

Київсь а міжре іональна митниця Міндоходів почала здійснювати
митне оформлення імпортованих в У раїн товарів без їх фізично о
пред'явлення митниці призначення. Тобто одраз після перетин мит-
но о ордон товар вип с ається заявлений підприємцем митний ре-
жим, інформ є прес-сл жба Міндоходів. Міністерством розроблено
відповідне про рамне забезпечення та проведено по митній системі
Міндоходів пілотний прое т, я ий підтвердив отовність митниць до ви-
онання та их процед р. У та ий спосіб иївсь і працівни и Міндоходів
дистанційно вип стили вільний обі перші 8 партій товар , я і пере-
тн ли митний ордон У раїни та знаходились п н тах проп с Во-
линсь ій та Черні івсь ій областях. Без доставлення до митниці товар
з ордон поїхав місце призначення, визначене підприємством. За-
стос вання та ої процед ри де лар вання товарів значно е ономить
імпортерам час, ошти та надає можливість мініміз вати безпосеред-
ній онта т із працівни ами Міндоходів. Для здійснення митно о
оформлення за та ою процед рою підприємцю ще до фа тично о вве-
зення товар в У раїн достатньо направити в митницю призначення
попередню митн де ларацію, я а і б де підставою для вип с товар
митний режим після перетин ним ордон . З ідно з положеннями

Митно о оде с У раїни, за мови дотримання заходів тарифно о та
нетарифно о ре лювання за та ою схемою мож ть оформлятись всі
товари ( рім піда цизних), за я ими відс тні ризи и

Інфляція у Києві склала 0,1 %
Інде с споживчих цін (ІСЦ) м. Києва червні 2013 ро становив

100,1 %, з почат ро — 100,9 %. Про це повідомляє Головне прав-
ління статисти и м. Києві У цілом по У раїні інде с споживчих цін
(ІСЦ) с лав 100,0 %, з почат ро — 100,2 %. На споживчом рин
столиці червні 2013- о спостері алося я збільшення цінових по аз-
ни ів, та і їх зниження розрізі товарних р п. Найбільш с ттєво під-
вищилися ціни на ц ор (на 10,6 %), овочі (на 1,6 %), сир і м'я ий сир

(на 1,1 %). Дещо збільшилися в ціні безал о ольні напої (на 0,6 %), ри-
ба та прод ти з риби (на 0,5 %). Водночас спостері алось істотне зни-
ження цін на яйця (на 7,0 %), фр ти (на 1,0 %). Та ож подешевшали
олія соняшни ова, м'ясо та м'ясопрод ти, хліб (на 0,4 %), ма аронні
вироби, моло о (на 0,2 %). Зростання цін на ал о ольні напої та тютю-
нові вироби на 1,4 % відб лося внаслідо подорожчання ал о ольних
напоїв на 1,7 % та тютюнових виробів на 1,1 %. Збільшилась вартість
різних товарів та посл (на 0,6 %) та відвід вання ресторанів і переб -
вання отелях (на 0,5 %). У сфері посл з охорони здоров'я відб ло-
ся підвищення цін на 0,3 %, що з мовлено збільшенням вартості амб -
латорних посл (на 0,5 %). Подорожчання посл освіти (на 0,3 %) від-
б лося за рах но підвищення плати в дош ільних за ладах (на 1,2 %).
Збільшилась вартість посл відпочин і льт ри (на 0,2 %), що з -
мовлено подорожчанням т ристичних посл (на 2,5 %). Стабільними
залишились ціни (тарифи) на житло, вод , еле троенер ію, аз та інші
види палива. Поряд з цим знизилися споживчі ціни на одя і вз ття (на
0,4 %), предмети домашньо о вжит , поб тов техні та поточне т-
римання житла (на 0,2 %). Інде с споживчих цін на транспорт цілом
становив 99,8 %. Зниження відб лося за рах но подешевшання пали-
ва і мастил на 0,8 %

ДФІ виявила порушення у "Київводфонді"
Фахівці Держфінінспе ції м. Києві під час планової ревізії Спеціалі-

зовано о водо осподарсь о о ом нально о підприємства "Київвод-
фонд" за період з 01.01.2011- о по завершений звітний період 2013
ро встановили збит ів на с м 382,94 тис. рн, що становить майже
72 % за альної іль ості виявлених пор шень. Я повідомили "Хреща-
ти " прес-сл жбі відомства, з'яс валося, що майже 162 тис. рн сто-
лиця недоотримала через те, що "Київводфонд" продовж 2011–2012
ро ів не перерахов вав до місь о о бюджет надходжень за оренд не-
р хомо о майна. Крім то о, б ло встановлено низ пор шень, що при-
звели до збит ів ом нально о підприємства на с м понад 200 тис.
рн. Відповідні пор шення б ли спричинені я завищенням підрядни а-
ми вартості ви онаних робіт, та і тим, що ерівництво "Київводфонд "
своєчасно не с оре вало орендної став и, занизило обся и наданих в
оренд площ, безпідставно зменшило розмір орендної плати, зайво
нарах вало ошти прибиральницям бюветних омпле сів. Ще до за-
вершення ревізії фінінспе тори забезпечили відш од вання майже 210
тис. рн втрат, що становить майже 55 % виявлених збит ів. Крім то-
о, за рез льтатами онтрольно о заход ерівництв Спеціалізовано-
о водо осподарсь о о ом нально о підприємства "Київводфонд" на-
правлено вимо и щодо відш од вання виявлених пор шень повном
обсязі, 5 посадових осіб підприємства притя н то до адміністративної
відповідальності. Матеріали ревізії передано до правоохоронних ор а-
нів

Ситуація у Єгипті не вплинула на курорти
Міністерство за ордонних справ У раїни по и не роз лядає питання

щодо ева ації раїнців з охоплено о протестами Є ипт . Про це вів-
торо на брифін в Києві повідомив т. в. о. дире тора Департамент
інформаційної політи и МЗС Василь Зварич, передає "У рінформ".
"Ми продовж ємо стежити за розвит ом подій в раїні. У разі, я що во-
ни б д ть розвиватися за най іршим сценарієм, тоді прийматимемо
відповідні рішення",— с азав пан Зварич. За йо о словами, хоч сит -
ація на рортах Є ипті "більш-менш" спо ійна, а а ції мають мирний
хара тер, МЗС продовж є ре оменд вати раїнцям проявляти пиль-
ність та обережність Є ипті і не залишати території отелів. Станом
на сьо одні Міністерстві за ордонних справ У раїни відс тня інфор-
мація про за иблих або постраждалих наших ромадян внаслідо про-
тистоянь Є ипті.
На адаємо, Є ипет переживає в останні дні най остріш політичн
риз , я а вилилася с тич и на в лицях різних міст раїни. Мин ло о
тижня президента Є ипт Мохаммеда М рсі с н ла армія на тлі масо-
вих протестів. Главою раїни війс ові призначили олов Констит цій-
но о с д Адлі Манс ра. Напередодні Каїрі б ла застрелена щонай-
менше 51 людина

1.7.5. Обов’язковість. Використання у всіх офіційних документах
органів державної влади й органів місцевого самоврядування, міських
інформаційних системах тощо саме найменувань об’єктів, зареєстро�
ваних у Реєстрі вулиць та інших поіменованих об’єктів.

1.7.6. Загальнодоступність. Інформація з Реєстру вулиць та інших
поіменованих об’єктів повинна мати просту процедуру отримання й на�
даватися безкоштовно, а у випадках, передбачених законодавством за
плату, що не перевищує вартості копіювання та друку такої інформації.

1.7.7. Публічність. Відомості про поіменовані об’єкти на території
міста, що підлягають занесенню до Реєстру вулиць та інших поімено�
ваних об’єктів, оприлюднюються в офіційних виданнях, а також у за�
собах масової інформації та в мережі Інтернет.

1.7.8. Відкритість. Відсутність у даних про поіменовані об’єкти,
включаючи координатний опис їх просторової локалізації, інформації,
що містить державну або комерційну таємниці й конфіденційну інфор�
мацію.

1.7.9. Історичність. Обов’язковість зберігання у Реєстрі вулиць та
інших поіменованих об’єктів усіх офіційних змін щодо інформації про
поіменовані об’єкти, яка підлягає обов’язковій реєстрації.

1.7.10. Документованість. Внесення або будь�які зміни раніше за�
реєстрованої інформації до Реєстру вулиць та інших поіменованих
об’єктів має бути підтверджено документально з обов’язковим поси�
ланням на документи, з якими це внесення або зміна пов’язана.

1.7.11. Інтероперабельність. Дані реєстру вулиць та поіменованих
об’єктів і їх просторової локалізації повинні бути доступні в режимі
читання з баз даних Містобудівного кадастру, державного земельно�
го кадастру, міського земельного кадастру та державного реєстру ре�
чових прав на нерухоме майно.

1.8. Реєстр вулиць та інших поіменованих об’єктів призначений
для: 

систематизації та унормування найменувань і кодів вулиць та інших
поіменованих об’єктів міста;

забезпечення сумісності баз даних, що використовують інформа�
цію про найменування вулиць та інших поіменованих об’єктів міста;

використання зареєстрованих найменувань вулиць, проспектів,
бульварів, набережних тощо (далі — вулиці) при оформленні офіцій�
них документів та для формування реєстру адрес міста;

зберігання й пошуку колишніх найменувань вулиць міста;
створення та збереження реєстру міських топонімів з їх просторо�

вою прив’язкою як історико�культурного надбання міської громади;
забезпечення інформаційних потреб юридичних та фізичних осіб у

питаннях найменування вулиць та інших поіменованих об’єктів міста.
1.9. Основними завданнями ведення Реєстру вулиць та інших по�

іменованих об’єктів є:
уніфікація найменувань та кодової ідентифікації вулиць та інших

поіменованих об’єктів міста;

надання інформаційних послуг з постачання та підтримки інформа�
ційних ресурсів Реєстру вулиць та інших поіменованих об’єктів для їх
застосування в міських інформаційних системах та в системах інших
зацікавлених суб’єктів;

функціонування та актуалізація Реєстру вулиць та інших поіменова�
них об’єктів;

науково�методичне й організаційне забезпечення робіт з ведення
Реєстру вулиць та інших поіменованих об’єктів;

ведення архіву колишніх найменувань вулиць та інших поіменова�
них об’єктів міста;

підготовка переліків вулиць та інших поіменованих об’єктів для ви�
дання різних довідкових матеріалів у паперовому, електронному ви�
гляді та в мережі Інтернет.

1.10. Право власності на інформаційні ресурси Реєстру вулиць та
інших поіменованих об’єктів належить територіальній громаді міста.
Розпорядником та адміністратором Реєстру вулиць та інших поімено�
ваних об’єктів від імені територіальної громади міста виступає Депар�
тамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі Служ�
би Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітек�
тури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (далі — Служба Містобудівного кадастру Де�
партаменту містобудування та архітектури).

1.11. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобуду�
вання та архітектури формує, оновлює Реєстр вулиць та інших поіме�
нованих об’єктів, здійснює промислову експлуатацію цього Реєстру,
виготовляє та надає його копії в користування зацікавленим суб’єк�
там, забезпечує інформаційні потреби органів державної влади та ор�
ганів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб з питань,
пов’язаних з функціонуванням зазначеного Реєстру.

1.12. Формування, ведення, зберігання та надання в користування
інформаційних ресурсів Реєстру вулиць та інших поіменованих об’єк�
тів здійснюється відповідно до законодавства та цього Положення.

1.13. Фінансування, формування та промислова експлуатація Ре�
єстру вулиць та інших поіменованих об’єктів здійснюються відповідно
до Міської цільової програми створення та впровадження Містобудів�
ного кадастру міста Києва на 2013—2015 роки, затвердженої рішен�
ням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 70/8354, Про�
грами економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 лютого 2013
№ 2/9059, та інших джерел відповідно до законодавства.

2. Структура Реєстру вулиць та інших поіменованих об’єктів
2.1. Інформаційні ресурси Реєстру вулиць та інших поіменованих

об’єктів становлять бази даних таких окремих реєстрів:
1) реєстр вулиць та інших поіменованих елементів міської вулично�

дорожньої мережі (далі — реєстр вулиць);

Закінчення Рішення Київської міської ради № 337/9394 від 22 травня 2013 року. Початок в номері за 9 липня 2013 2) реєстр поіменованих структурно�планувальних та рекреаційних
елементів території;

3) реєстр поіменованих природних об’єктів місцевості;
4) реєстр поіменованих дорожньо�транспортних об’єктів і споруд;
5) реєстр адміністративних районів міста;
6) реєстр поштових відділень;
7) реєстр житлово�експлуатаційних організацій.
2.2. У структурі записів кожного із реєстрів визначаються такі ін�

формаційні блоки:
— блок ідентифікації;
— блок найменувань;
— блок додаткових відомостей;
— блок просторової локалізації поіменованого об’єкта.
2.3. Блок ідентифікації містить унікальний цифровий код об’єкта,

який забезпечує однозначну ідентифікацію об’єкта та призначений
для реалізації інформаційно�логічних зв’язків як у базі даних Реєстру
вулиць та інших поіменованих об’єктів, так і в базах даних інших ін�
формаційних систем, що використовують дані з цього Реєстру.

Унікальний цифровий код поіменованого об’єкта, який забезпечує
однозначну ідентифікацію об’єкта та призначений для реалізації ін�
формаційно�логічних зв’язків як в базі даних Реєстру вулиць та інших
поіменованих об’єктів, так і в базах даних інших інформаційних сис�
тем, що використовують дані з цього Реєстру.

Кодовими позначеннями є числа натурального числового ряду, що
розташовані в порядку зростання для об’єктів кожного реєстру. Дов�
жина коду — п’ять знаків з такою структурою:

<одна цифра � код реєстру><чотири цифри � номер об'єкта до
Реєстру>

Код реєстру відповідає порядковому номеру реєстру, зазначеному
у підпункті 2.1 пункту 2 цього Положення, номер об’єкта у Реєстрі —
порядковому номеру об’єкта у відповідному реєстрі.

Приклади:
11003 — є кодом вулиці з порядковим номером 1003 у Реєстрі ву�

лиць (код реєстру 1);
32015 — є кодом об’єкта місцевості, зареєстрованого під номером

2015 у Реєстрі поіменованих природних об’єктів місцевості (код реєс�
тру 3).

Блок ідентифікації об’єктів у Реєстрі адміністративних районів до�
датково містить унікальний код КОАТУУ відповідного району в місті за
єдиним Класифікатором об’єктів адміністративно�територіального ус�
трою України.

2.4. Блок найменувань містить:
повне офіційне найменування об’єкта, призначене для використан�

ня в правових документах;
скорочене офіційне найменування об’єкта, що допустимо для ви�

користання в правових документах (у разі наявності);
передачу найменування об’єкта додатково російською мовою та

його транслітерацію латиницею;

мнемонічне найменування об’єкта, призначене для реалізації по�
шукових процедур у процесі обробки й видачі інформації з викорис�
танням найменувань вулиць;

код категорії (типу) об’єкта.
Довжина кодового позначення категорії об’єкта має три знаки —

“Код”, “Повне найменування” та “Коротке найменування” (додаток до
цього Положення).

2.5. Блок додаткових відомостей містить: найменування району
(районів), де територіально розташований об’єкт; історичну довідку;

тип, дату, номер і заголовок документа про присвоєння наймену�
вання об’єкту;

словесний опис місця розташування об’єкта на території міста (на�
приклад: починається від..., проходить по..., закінчується на...);

відомості про колишні (тип, дата, номер і заголовок документа про
присвоєння колишнього найменування об’єкта) та/або альтернативні
найменування об’єкта;

відомості про ліквідацію об’єкта (причину ліквідації; тип, дата, но�
мер і заголовок документа про ліквідацію об’єкта).

2.6. Блок просторової локалізації визначає координатну прив’язку
поіменованого об’єкта на плані міста та містить відомості:

про тип просторової локалізації об’єкта;
про джерело координатного опису місцезнаходження об’єкта; 
власне координатний опис просторової локалізації.
Залежно від виду об’єкта для потреб Реєстру вулиць та інших по�

іменованих об’єктів визначаються такі типи просторової локалізації
поіменованих об’єктів:

координатно�просторова прив’язка елемента ВДМ, що визначаєть�
ся координатами осьової лінії елемента або сукупністю таких ліній для
елемента ВДМ з розгалуженою структурою;

координатно�просторова прив’язка поіменованого планувального
елемента або ландшафтно�рекреаційного об’єкта, що визначається
лінією контуру межі елемента/об’єкта;

координатно�просторова прив’язка об’єкта місцевого топоніма з
нечіткими межами (назви масивів, урочищ тощо), що визначаються
координатами точок контуру умовної межі або координатами точки
умовного центроїду відповідного територіального утворення.

Кожний елемент вулично�дорожньої мережі у двох своїх кінцевих
точках (початок і закінчення) пов’язаний з іншими елементами транс�
портно�пішохідної мережі, або кінцеві точки можуть бути вільні (тупик
або межа міста). У кінцевих точках можливе примикання до кількох
вулиць (перехрестя) або площі. Осьові лінії елементів вулично�дорож�
ньої мережі за топологією мають складати планарний граф, що вима�
гає наявності точок в усіх перетинах осьових ліній.

Визначаються такі допустимі джерела координатного опису місце�
знаходження об’єкта:

офіційні дані Містобудівного кадастру про координати об’єктів міс�
тобудування, які відповідають поіменованим об’єктам, що підлягають
реєстрації;
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офіційні дані Державного земельного кадастру про координати
меж земельних ділянок, які відповідають поіменованим об’єктам, що
підлягають реєстрації;

офіційні дані міського земельного кадастру про координати меж
земельних ділянок, які відповідають поіменованим об’єктам, що під!
лягають реєстрації;

цифрова топографічна основа міста (цифрова карта масштабу
1:10 000 або цифровий план масштабу 1 : 2 000);

цифровий ортофотоплан міста аналогічних масштабів; результати
натурних топографо!геодезичних знімань.

3. Порядок формування, ведення й внесення змін до Реєстру ву!
лиць та інших поіменованих об’єктів

3.1. Здійснення функцій по формуванню й веденню Реєстру вулиць
та інших поіменованих об’єктів покладається на Службу Містобудівно!
го кадастру Департаменту містобудування та архітектури.

3.2. Ведення Реєстру вулиць та інших поіменованих об’єктів здій!
снюється в електронному вигляді в середовищі геоінформаційної сис!
теми Містобудівного кадастру міста Києва з використанням цифрової
топографічної основи міста масштабу 1:10 000.

3.3. До формування відомостей, що підлягають занесенню до Реєс!
тру вулиць та інших поіменованих об’єктів, можуть залучатися в уста!
новленому порядку члени постійних профільних комісій Київської місь!
кої ради: з питань земельних відносин, містобудування та архітектури,
з питань культури та туризму, з питань місцевого самоврядування, ре!
гіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики, фахівці
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Ки!
ївської міської державної адміністрації) та інших органів влади і управ!
ління, підприємства та організації різних форм власності.

Формування відомостей здійснюється з дотриманням принципів,
зазначених у підпункті 1.7 пункту 7 цього Положення.

3.4. Основу первинного наповнення Реєстру вулиць та інших по!
іменованих об’єктів становлять такі переліки та відомості:

офіційні довідники про найменування вулиць та інших поіменова!
них об’єктів місцевості;

рішення відповідних органів державної влади та органів місцевого
самоврядування про найменування вулиць та інших поіменованих
об’єктів місцевості;

перелік найменувань елементів транспортно!пішохідної мережі
міста — систематизований звід найменувань транспортно!пішохідних
шляхів різних типів із прив’язкою до плану міста;

перелік категорій вулиць та інших поіменованих об’єктів території
міста;

перелік територіальних об’єктів (утворень) як територій, межі яких
або юридично закріплені, або природно обмежені;

перелік адміністративних районів, мікрорайонів, кварталів — систе!
матизований звід зазначених територій;

перелік садівничих, дачних і гаражних кооперативів, комплексів ін!
дивідуальної малоповерхової житлової забудови (котеджні містеч!
ка) — список зазначених територій із зазначенням меж;

перелік топонімів — список зазначених територій із визначеними
межами їх територій;

цифровий топографічний план міста масштабу 1:10 000 та ортофо!
топлани, в тому числі створені на основі космічного знімка високого
розрізнення.

3.5. У процесі експлуатації Реєстру адрес та інших поіменованих
об’єктів до нього можуть вноситися зміни, зокрема у разі:

включення нової вулиці у зв’язку із присвоєнням найменування но!
вому об’єкту вулично!дорожньої мережі;

вилучення поіменованої вулиці у зв’язку з ліквідацією цього об’єк!
та вулично!дорожньої мережі в результаті перепланування, рекон!
струкції території міста тощо;

зміни найменувань об’єктів та/або їх категорій;
зміни просторового розширення об’єктів, що відбулися в результа!

ті перепланування, реконструкції території міста тощо;

уточнення (доповнення) відомостей або координатно!просторових
характеристик для раніше зареєстрованих об’єктів;

виправлення технічних помилок.
3.6. Зміни до Реєстру вулиць та інших поіменованих об’єктів вно!

сяться Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобуду!
вання та архітектури.

3.7. Внесення змін до Реєстру вулиць та інших поіменованих об’єк!
тів забезпечується Службою Містобудівного кадастру Департаменту
містобудування та архітектури у строк не більше двох тижнів з момен!
ту одержання відповідного рішення Київської міської ради чи/та інших
документів або виявлення необхідності виправлення технічних поми!
лок.

3.8. Зауваження користувачів про різночитання або невідповідно!
сті, що виникають при використанні інформації із Реєстру вулиць та
інших поіменованих об’єктів, систематизуються й подаються Служ!
бою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архі!
тектури на розгляд комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав!
ної адміністрації). За результатами їхнього розгляду комісія, у разі не!
обхідності, в межах компетенції ініціює внесення змін та доповнень
щодо найменувань об’єктів в установленому порядку.

3.9. При виявленні в документах, виданих (оформлених) до на!
брання чинності цим Положенням, різночитань або невідповідностей
в найменуванні або категорії об’єкта порівняно з внесними до Реєс!
тру вулиць та інших поіменованих об’єктів даними, правильними вва!
жаються адресні дані, що містяться у Реєстрі вулиць та інших поіме!
нованих об’єктів.

4. Порядок надання інформаційних послуг
4.1. Для забезпечення інформаційних потреб міської громади та

інших зацікавлених суб’єктів відомості з Реєстру вулиць та інших по!
іменованих об’єктів Службою Містобудівного кадастру Департаменту
містобудування та архітектури розміщуються на офіційному веб!сайті
Департаменту містобудування та архітектури в режимі інформаційно!
довідкового відкритого доступу в мережі Інтернет.

4.2. Забезпечення офіційного видання (публікації) відомостей з Ре!
єстру вулиць та інших поіменованих об’єктів покладається на Службу
Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітекту!
ри.

4.3. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудуван!
ня та архітектури, використовуючи інформацію з бази даних Реєстру
вулиць та інших поіменованих об’єктів, надає за запитами юридичних
та фізичних осіб довідки (витяги) з Реєстру вулиць та інших поімено!
ваних об’єктів про найменування вулиць та інших поіменованих об’єк!
тів у місті Києві.

4.4. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудуван!
ня та архітектури, використовуючи інформацію з бази даних Реєстру
вулиць та інших поіменованих об’єктів, також може надавати користу!
вачам Реєстру вулиць та інших поіменованих об’єктів такі види інфор!
маційних послуг:

надання копії усіх або окремих реєстрів; 
надання змін до копій реєстрів;
надання вибіркової інформації з Реєстрів вулиць та інших поімено!

ваних об’єктів;
проведення консультацій по використанню Реєстру вулиць та ін!

ших поіменованих об’єктів тощо.
4.5. На замовлення користувачів як підоснова для відображення

просторової локалізації поіменованих об’єктів Службою Містобудівно!
го кадастру Департаменту містобудування та архітектури може нада!
ватися цифровий контурний план міста з позначенням меж міста, йо!
го адміністративних районів, контурів кварталів та інших структурно!
планувальних, ландшафтно!рекреаційних та гідрографічних об’єктів й
інших топографічних орієнтирів.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Код Найменування типу Скорочення найменування типу

1. Категорії об'єктів Реєстру вулиць

101 вулиця вул.

102 площа пл.

103 майдан �

104 набережна наб.

105 шосе �

106 тупик туп.

107 бульвар бульв./ б�р (при назві)

108 проспект просп.

109 просіка �

110 алея ал.

111 провулок пров. / провулок

112 проїзд �

113 узвіз �

114 лінія �

115 дорога �

116 роз'їзд �

2. Категорії об'єктів Реєстру поіменованих планувальних та рекреаційних елементів території

201 мікрорайон мрн.

202 квартал кв.

203 масив мас.

204 сквер �

205 парк �

206 гідропарк �

207 ботанічний сад ботсад

208 сад �

209 садове товариство сад.тов.

210 пляж �

211 дачі дач.

212 ринок �

213 селище с�ще (при назві).

214 містечко м�ко

215 хутір х.

3. Категорії об'єктів Реєстру поіменованих природних об'єктів місцевості

301 річка р.

302 озеро оз.

303 ставок став.

304 протока пр.

305 затока зат.

306 острів о�в (при назві)

307 струмок стр.

308 джерело дж.

309 урочище ур.

310 гора г.

311 яр яр

4. Категорії об'єктів Реєстру поіменованих дорожньо%транспортних об'єктів і споруд

401 станція залізнична зст

402 міст �

403 шляхопровід �

404 естакада �

405 підземний перехід п.прхід

406 платформа залізнична платф.

407 зупинка громадського транспорту зуп.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Додаток 
до Положення про реєстр вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Києві 

від 22.05.2013 № 337/9394

Категорії вулиць та інших поіменованих об’єктів території міста

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

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 
Про затвердження переможця конкурсу із залучення інвестора 

до реалізації інвестиційного проекту будівництва 
об’єкта багатофункціонального призначення 

та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі 
окремою чергою будівництва у складі проекту 

“Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі 
у Подільському районі”

Розпорядження № 380 від 26 березня 2013 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 “Про затвердження Положення про поря%

док проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно%транспортної інфраструктури міста Києва” та розпорядження виконав%
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 січня 2013 року № 45 “Про проведення
інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту будівництва об’єкта багатофункціональ%
ного призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту “Ре%
конструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі”, в межах функцій органу місцевого самовряду%
вання:

1. Затвердити переможцем конкурсу із залучення інвестора до реалі!
зації інвестиційного проекту будівництва об’єкта багатофункціонального
призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі
окремою чергою будівництва у складі проекту “Реконструкція транспорт!
ної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі” (протокол постій!
но діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування бу!
дівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежит!
лового призначення, незавершеного будівництва, інженерно!транспорт!
ної інфраструктури міста Києва від 14 березня 2013 року № 35/2013) То!
вариство з обмеженою відповідальністю “ХЕНСФОРД!УКРАЇНА”.

2. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти відповід!
ний інвестиційний договір з переможцем конкурсу та замовником будів!
ництва.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Кра!
маренку Р. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін!
формації 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 реєстрацію Статуту релігійної громади Преподобного Мойсея Угріна
Української Православної Церкви у Печерському районі м. Києва

Розпорядження № 390 від 28 березня 2013 року
Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 28 листо%

пада 2012 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади Преподобного Мойсея Угріна Української Православ%
ної Церкви у Печерському районі м. Києва від 28 листопада 2012 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади Преподобного Мойсея Угріна Української Православної Церкви у Печерському районі м. Києва, що додає!
ться.

Голова
О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 26 лютого 2004 року № 303

“Про реєстрацію Статуту релігійної громади “Церква євангельських християн
“Жива Надія” у Солом’янському районі м. Києва”

Розпорядження № 391 від 28 березня 2013 року
Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву пастора релігійної грома%

ди “Церква євангельських християн “Жива Надія” у Солом’янському районі м. Києва від 31 січня 2013 року та протокол загальних
зборів зазначеної релігійної громади від 22 січня 2013 року № 22, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади “Церква євангель!
ських християн “Жива Надія” у Солом’янському районі м. Києва, зареєс!
трованого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від

26 лютого 2004 року № 303, виклавши його в новій редакції, що додає!
ться.

Голова О. Попов

Про реабілітацію (реставрацію) шляхової споруди%сходів до пам’ятника 
Магдебурзькому праву у Подільському районі

Розпорядження № 397 від 28 березня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини”, статей 31, 32 Закону України “Про місцеве самоврядування

в Україні”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити реабілітацію (реставрацію) шляхової споруди!сходів до
пам’ятника Магдебурзькому праву за рахунок бюджетних коштів.

2. Замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря!
дження, визначити комунальне підприємство “Дирекція реставраційно!
відновлювальних робіт” виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації) (далі — комунальне підприємство
“Дирекція реставраційно!відновлювальних робіт”).

3. Комунальному підприємству “Дирекція реставраційно!відновлю!
вальних робіт”:

3.1. Відповідно до законодавства України в сфері державних закупі!
вель визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організації
для виконання робіт, зазначених в п. 1 цього розпорядження,

3.2. Забезпечити коригування проектно!кошторисної документації
на реабілітацію (реставрацію) шляхової споруди!сходів до пам’ятника
Магдебурзькому праву.
3.3. Одержати дозволи центрального органу виконавчої влади, що ре!

алізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, — Мініс!
терства культури України, місцевого органу у сфері охорони культурної
спадщини — Управління охорони культурної спадщини виконавчого орга!
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на
проведення робіт.

3.4. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051 (із змінами).

3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви!

конання будівельних робіт.
3.6. Під час укладення договору підряду на реабілітацію (реставрацію)

об’єкта обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником га!
рантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації
об’єкта.

4. Управлінню охорони культурної спадщини виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. В установленому порядку передати до комунального підприємства
“Дирекція реставраційно!відновлювальних робіт” наявну проектно!кошто!
рисну документацію та іншу документацію, необхідну для виконання п.1
цього розпорядження.

4.2. Надати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого ор!
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ін!
вестиційні пропозиції щодо включення робіт з реабілітації (реставрації)
шляхової споруди!сходів до пам’ятника Магдебурзькому праву до про!
грам економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік та наступ!
ні роки.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 15 червня 2004 року № 1052 “Про роз!
робку проекту реабілітації шляхової споруди!сходів до пам’ятника Магде!
бурзького права”.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова
О. Попов

Про будівництво комунальних інженерних мереж 
з подальшим підключенням до храму 

Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви 
Московського патріархату

Розпорядження № 407 від 29 березня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяль%

ності” в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Виконати роботи з будівництва комунальних інженерних мереж з
подальшим підключенням до храму Різдва Пресвятої Богородиці Україн!
ської православної церкви Московського патріархату за проектом “Будів!
ництво комунальних, інженерних мереж з подальшим підключенням до
храму Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Мос!
ковського патріархату”, розробленим Товариством з обмеженою відпові!
дальністю “Інжпроектсервіс” на замовлення Релігійної громади Різдва
Пресвятої Богородиці у Голосіївському районі м. Києва Української право!
славної церкви.

2. Замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря!
дження, визначити комунальне підприємство “Дирекція реставраційно!
відновлювальних робіт” виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації) (далі — комунальне підприємство
“Дирекція реставраційно!відновлювальних робіт”.

3. Комунальному підприємству “Дирекція реставраційно!відновлю!
вальних робіт”:

3.1. Отримати від Релігійної громади Різдва Пресвятої Богородиці у
Голосіївському районі міста Києва Української православної церкви пози!
тивний експертний звіт державної експертизи, проектно!кошторисну до!
кументацію “Будівництво комунальних інженерних мереж з подальшим
підключенням до храму Різдва Пресвятої Богородиці Української право!
славної церкви Московського патріархату” та іншу документацію на без!
оплатній основі.

3.2. Затвердити проектно!кошторисну документацію з будівництва ко!
мунальних інженерних мереж з подальшим підключенням до храму Різд!
ва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Московського
патріархату в установленому порядку.

3.3. Відповідно до законодавства України в сфері державних закупі!
вель визначити генеральну підрядну організації для виконання робіт, за!
значених в пункті 1 цього розпорядження.

3.4. Взяти до відома, що майново!правові питання будуть вирішувати!
ся у встановленому порядку.
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3.5. Одержати дозволи центрального органу виконавчої влади у сфері
охорони культурної спадщини — Міністерства культури України, місцево!
го органу у сфері охорони культурної спадщини — Управління охорони
культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на проведення робіт.

3.6. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051 (зі змінами).

3.7. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви!
конання будівельних робіт.

3.8. Під час укладення договору підряду на будівництво об’єкта обо!
в’язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості
виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

3.9. У разі необхідності забезпечити встановлення огорожі, відповідних
знаків, освітлення та безпечний рух пішоходів на період виконання буді!
вельних робіт.

3.10. У разі необхідності вирішити питання користування земельною
ділянкою у встановленому порядку.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з будівництва комуналь!
них інженерних мереж це майно безоплатно зараховується до комунальної
власності територіальної громади міста Києва з подальшою передачею у
володіння та користування відповідним експлуатаційним організаціям.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез!
печити в установленому порядку зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва збудованих комунальних інженерних
мереж, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, а також їх подальшу
передачу у володіння та користування відповідним експлуатаційним орга!
нізаціям.

6. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених в пункті 1 цьо!
го розпорядження, у 2013 році буде здійснюватись в межах показників,
передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2013 рік.

7. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, до програм економічного і соціального
розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні роки.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О.Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 14 червня 2012 року № 1008 “Про організаційно%правові заходи 

щодо виконання рішення Київської міської ради від 27.10.2011 № 396/6612”
Розпорядження № 408 від 29 березня 2013 року

Відповідно до статті 59 Господарського кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення Ки%
ївської міської ради від 25 грудня 2012 року № 698/8982 “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.10.2011
№ 396/6612 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної гро%
мади м. Києва та передаються до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації”, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 червня 2012 ро!
ку № 1008 “Про організаційно!правові заходи щодо виконання рішення
Київської міської ради від 27.10.2011 № 396/6612”, а саме, в тексті роз!
порядження слова “Державне комунальне підприємство по утриманню
будівель, споруд та прибудинкової території Ватутінського району м. Ки!
єва “Житлоремфонд) замінити словами “Державне комунальне підприєм!
ство “Житлоремфонд” у відповідних відмінках.

2. Затвердити зміни до складу комісії з припинення державного кому!
нального підприємства по утриманню будівель, споруд та прибудинкової
території Ватутінського району м. Києва “Житлоремфонд” (інд. код
04543683) шляхом приєднання до комунального підприємства по утри!
манню житлового господарства “Житлорембудсервіс” Деснянського

району м. Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Ки!
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14
червня 2012 № 1008, виклавши його в редакції, що додається.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків та голову Деснянської районної в місті Києві державної адмініс!
трації.

Голова
О. Попов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

14.06.2012 № 1008
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

29.03.2013 № 408

СКЛАД
комісії з припинення державного комунального підприємства

“Житлоремфонд” (інд. код 04543683) шляхом приєднання до комунального
підприємства по утриманню житлового господарства
“Житлорембудсервіс” Деснянського району м. Києва

Шеховцова Ірина Борисівна в. о. директора державного комунального підприємства “Житлоремфонд”, голова комісії
Корпан Олена Дмитрівна головний бухгалтер державного комунального підприємства “Житлоремфонд”, заступник голови

комісії
Брюханова Олена Іванівна начальник загального відділу та з кадрових питань державного комунального підприємства “Житло!

ремфонд”, секретар комісії
Богданець Марина Сергіївна головний бухгалтер КП “Житлорембудсервіс” по утриманню житлового господарства Деснянського

району м. Києва
Колісниченко Альона Олексіївна начальник юридичного відділу КП “Житлорембудсервіс” по утриманню житлового господарства

Деснянського району м. Києва
Слободянюк Олександр Миколайович заступник директора КП “Житлорембудсервіс” по утриманню житлового господарства Деснянсько!

го району м. Києва
Ткаченко Наталія Петрівна начальник технічного відділу державного комунального підприємства “Житлоремфонд”

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про затвердження акта приймання%передачі рухомого складу 
із сфери управління Міністерства інфраструктури України 

до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 413 від 29 березня 2013 року
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та ко%

мунальної власності”, на виконання рішення Київської міської ради від 06 жовтня 2011 року № 188/6404 “Про надання згоди на
прийняття залізничного рухомого складу до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер%
жавної адміністрації), враховуючи спільний наказ Міністерства інфраструктури України та Київської міської державної адмініс%
трації від 12 березня 2013 року № 151/303 та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер%
жавної адміністрації) від 14 березня 2013 року № 318 “Про утворення комісії з питань передачі рухомого складу до сфери управлін%
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в межах функцій органу виконавчої
влади:

1. Затвердити акт приймання!передачі рухомого складу із сфери
управління Міністерства інфраструктури України до сфери управління ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації), що додається.

2. Закріпити на праві господарського відання за комунальним підпри!
ємством “Київпастранс” майно, зазначене в акті приймання!передачі,
який затверджено пунктом 1 цього розпорядження.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано!

ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформа!
ції 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 підготовку та реалізацію проекту цільових екологічних 
(зелених) інвестицій “Заміна (реконструкція) та модернізація ліфтів 

у житлових будинках міста Києва”
Розпорядження № 415 від 29 березня 2013 року

Відповідно до підпунктів 2, 7 пункту “а” статті 27, підпункту З пункту “б” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійс%
нення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвен%
ції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року № 221 (у редакції поста%
нови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2010 року № 807), рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 386/6602
“Про реалізацію проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів на об’єктах комунальної
власності міста Києва” та з метою утримання житлового фонду міста Києва в належному технічному стані, в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити адресний перелік житлових будинків міста Києва для
виконання у 2013 році робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліф!
тів, що додається.

2. Визначити Департамент житлово!комунальної інфраструктури вико!
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі!
ністрації) замовником виконання робіт із заміни (реконструкції) та модер!
нізації ліфтів у житлових будинках міста Києва, зазначених у пункті 1 цьо!
го розпорядження.

3. Департаменту житлово!комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Здійснити заходи щодо організації підготовки в установленому
порядку проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Заміна
(реконструкція) та модернізація ліфтів у житлових будинках міста Києва."

3.2. Представляти інтереси виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) в Державному агентстві еколо!
гічних інвестицій України, Державному підприємстві “Держекоінвест” та в
інших органах щодо оформлення та подання необхідних документів в по!
рядку та на умовах, визначених законодавством України.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити:
4.1. Контроль за оформленням актів прийому!передачі демонтовано!

го обладнання між підрядними організаціями та балансоутримувачами
ліфтів.

4.2. Отримання балансоутримувачами будинків дозволу на експлуатацію
ліфтів як об’єктів підвищеної небезпеки відповідно до Порядку видачі дозво!
лів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосуван!
ня) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез!
печити у встановленому порядку списання демонтованого майна та зара!
хування до комунальної власності територіальної громади міста Києва ре!
конструйованих об’єктів після завершення будівельно!монтажних робіт.

6. Взяти до відома, що фінансування проектних та будівельно!монтаж!
них робіт буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду цільових екологіч!
них (зелених) інвестицій.

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

Голова О.Попов
З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися 

в апараті Київської  міської державної адміністрації

Про затвердження Статуту комунального підприємства 
"Дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду 

в Святошинському районі м. Києва”
Розпорядження № 422 від 01 квітня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 57, 78 Господарського кодексу України, на вико%
нання рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 р. № 218/7555 "Про деякі питання діяльності комунальних підприємств,
що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації*”, враховуючи рішення Київської міської ради від 29 листопада 2012 р. № 496/8780
"Про визначення розміру статутного капіталу комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної
громади м. Києва та передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації”, в межах функ%
цій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Статут комунального підприємства "Дирекція з утри!
мання та обслуговування житлового фонду в Святошинському районі 
м. Києва”, що додається.

2. Комунальному підприємству "Дирекція з утримання та обслугову!
вання житлового фонду в Святошинському районі м. Києва” в установле!
ному порядку зареєструвати Статут підприємства.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма!
сової 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

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про прокладання тепломережі до житлового будинку 
з об’єктами соціально%культурного призначення та підземним паркінгом 

на вул. Ревуцького, 7в у Дарницькому районі
Розпорядження № 430 від 1 квітня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про до%
рожній рух”, зважаючи на звернення Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” від 28 січня 2013
року № 352/0/2%13, з метою надійного забезпечення тепловою енергією житлового будинку з об’єктами соціально%культурного
призначення та підземним паркінгом на вул. Ревуцького, 7в, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “Холдингова компанія “Київ!
міськбуд” у термін з 1 квітня 2013 року до 15 жовтня 2013 року здійсни!
ти згідно з розробленою та затвердженою в установленому порядку про!
ектно!кошторисною документацією за умови виконання вимог пункту 2
цього розпорядження роботи з прокладання тепломережі на вул. Росій!
ській, від житлового будинку на вул. Горлівській, 38/40 до бойлерної на
вул. Ревуцького, 11!б відкритим способом з тимчасовим частковим роз!
риттям тротуарів і проїзної частини та обмеженням руху транспорту і пі!
шоходів на вул. Російській.

2. Публічному акціонерному товариству “Холдингова компанія “Київ!
міськбуд”:

2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по!
рядку виконання будівельних робіт.

2.2. Під час виконання робіт дотримуватися Правил благоустрою міс!
та Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня
2008 року № 1051/1051.

2.3. Розробити та погодити в управлінні державної автомобільної ін!
спекції ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього руху на
період виконання робіт.

2.4. До початку виконання робіт встановити відповідні дорожні знаки,
огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі, необхідну кількість пішохідних
містків та забезпечити безпечний прохід пішоходів і проїзд транспортних
засобів в місцях виконання робіт.

2.5. Роботи виконувати у тризмінному режимі, забезпечуючи проїзд
для транспорту не менш ніж 3,5 м.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині роз!
риття, а тротуарів на всю ширину — фігурними елементами мощення та
передати їх за актом комунальному підприємству “Шляхово!експлуата!
ційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо!
руд на них Дарницького району м. Києва”.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт по!
класти на віце!президента Публічного акціонерного товариства “Холдин!
гова компанія “Київміськбуд” Шевчука Е. Г.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з прокладання тепло!
мережі це майно безоплатно передається до комунальної власності тери!
торіальної громади міста Києва.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез!
печити у встановленому порядку списання демонтованого майна та зара!
хування до комунальної власності територіальної громади міста Києва но!
возбудованої тепломережі, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової 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 визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень Київської міської державної адміністрації

Розпорядження № 429 від 1 квітня 2013 року
Відповідно до статті 16 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, враховуючи заяву старшого пресвітера ре%

лігійної громади Християн Євангельської Віри “Свобода” у Святошинському районі м. Києва від 30 січня 2013 року та заяву Союзу
Вільних Церков Християн Євангельської Віри України від 04 лютого 2013 року № 04/02%13, у зв’язку з припиненням діяльності ре%
лігійної громади Християн Євангельської Віри “Свобода” у Святошинському районі м. Києва, в межах функцій місцевого органу ви%
конавчої влади:

Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Київської місь!
кої державної адміністрації:

1. Від 28 лютого 2001 року № 347 “Про реєстрацію Статуту релігійної
громади Християн Євангельської Віри “Свобода” у Ленінградському райо!
ні м. Києва”;

2. Від 22 квітня 2002 року № 865 “Про реєстрацію змін до Статуту ре!
лігійної громади Християн Євангельської Віри “Свобода” у Ленінградсько!
му районі м. Києва”.

Голова
О. Попов

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 17 квітня 2002 року № 811 

“Про реєстрацію Статуту релігійної громади Свідків Єгови 
у Деснянському районі м. Києва”

Розпорядження № 443 від 2 квітня 2013 року
Керуючись статтею 16 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, враховуючи заяву голови загальних зборів,

голови ліквідаційної комісії релігійної громади Свідків Єгови у Деснянському районі м. Києва від 14 грудня 2012 року та протокол
загальних зборів членів вказаної релігійної громади від 12 грудня 2012 року № 2, в межах функцій місцевого органу виконавчої
влади:

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17 квітня 2002 року № 811 “Про реєстрацію Ста!
туту релігійної громади Свідків Єгови у Деснянському районі м. Києва”.

Голова
О. Попов

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
інженерних мереж ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “МЕТАЛ — СЕРВІС”

Розпорядження № 444 від 2 квітня 2013 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня

2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи звернення ПРИВАТНОГО
ПІДПРИЄМСТВА “МЕТАЛ — СЕРВІС” (лист від 25 лютого 2013 року № 77), з метою надійного утримання та якісного обслуговування
інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста
Києва і передати у володіння та користування публічному акціонерному
товариству “КИЇВЕНЕРГО” інженерні мережі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМ!
СТВА “МЕТАЛ — СЕРВІС” згідно з додатком до цього розпорядження, в
межах та на умовах, визначених Угодою щодо реалізації проекту управлін!
ня та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27 вересня
2001 року (зі змінами та доповненнями), яка укладена між публічним ак!
ціонерним товариством “КИЇВЕНЕРГО” та виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез!

печити приймання — передачу інженерних мереж, зазначених у пункті 1
цього розпорядження на умовах, визначених відповідною Угодою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів!
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт!
лення 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

Додаток
до розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

02.04.2013 № 444

ПЕРЕЛІК
об'єктів зовнішніх теплових мереж, які приймаються до комунальної власності

територіальної громади міста Києва та передаються у володіння та користування
публічного акціонерного товариства "Київенерго"

№ Назва мережі та об'єкта,
адреса розташування

Довжина, м Діаметр труб, мм Кількість
колодязів
т/камер

Рік
побудови

Балансова вартість, грн

ЦО ГВП ЦО ГВП первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Теплова мережа (винесення

ділянки тепломагістралі № 2 ТЕЦ
� 6 з під плями забудови) від
стіни ВТ � 1, через ВТ � 2 ( з
обладнанням), до КП � 4

184
184

2Ду820/1000
Ду1020/1200

2 т/камери 2012 7305712,4 7305712.4

Заступник голови % керівник апарату О. Пузанов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 10 липня 2013 року

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

від 07 квітня 2010 року № 215 “Про будівництво та реконструкцію доріг 
у Голосіївському районі”

Розпорядження № 446 від 3 квітня 2013 року
Відповідно. до статті 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги” та у зв’язку зі

зменшенням переліку виконання робіт по будівництву та реконструкції доріг у Голосіївському районі, в межах функцій органу міс%
цевого самоврядування:

1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 квіт!
ня 2010 року № 215 “Про будівництво та реконструкцію доріг у Голосіїв!
ському районі”, виключивши слова “будівництво заїзду з бульв. Дружби
народів до подовження Залізничного шосе”.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації, згідно

з розподілом обов’язків, прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства 
“Київпастранс”

Розпорядження № 447 від 3 квітня 2013 року
Відповідно до статей 8, 57 Господарського кодексу України, підпункту 6 пункту а) частини першої статті 28 Закону України “Про

місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 30 грудня 2010 року № 573/ 5385 “Про бюджет міста Києва
на 2011 рік”, рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”, з метою при%
ведення статуту у відповідність до законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства “Київпас!
транс”, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адмі!
ністрації від 24 жовтня 2001 року № 2276 “Про затвердження Статуту ко!
мунального підприємства “Київпастранс” (в редакції розпорядження ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації) від 12 лютого 2009 року № 149), що додаються.

2. Комунальному підприємству “Київпастранс” здійснити передбачені
законодавством України заходи щодо державної реєстрації змін до Стату!
ту підприємства.

3. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації

змісту цього розпорядження покласти на заступника голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

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

Голова
О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про будівництво інженерних мереж до житлових будинків 
з об’єктами соціально%культурного призначення та паркінгом 

на вулиці Феодосійській (пров. Феодосійський) 
у Голосіївському районі

Розпорядження № 452 від 3 квітня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про до%

рожній рух”, зважаючи на звернення Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” від 23 січня 2012
року № 256/0/2%13, з метою надійного водопостачання, водовідведення та електропостачання житлових будинків з об’єктами со%
ціально%культурного призначення та паркінгом на вулиці Феодосійській (пров. Феодосійський) у Голосіївському районі, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “Холдингова компанія “Київ!
міськбуд” з 10 квітня 2013 року до 30 червня 2014 року здійснити згідно
з розробленою та затвердженою в установленому порядку проектно!кош!
торисною документацією за умови виконання вимог пункту 2 цього роз!
порядження роботи з будівництва інженерних мереж до житлових будин!
ків з об’єктами соціально!культурного призначення та паркінгом на вули!
ці Феодосійській (пров. Феодосійський), а саме:

перекладання водопровідної мережі на проспекті Науки від Стратегіч!
ного шосе до водопровідного колодязя № 6 біля будинку № 16 на прос!
пекті Науки відкритим способом з тимчасовим частковим розриттям про!
їзної частини, тротуарів та обмеженням руху транспорту і пішоходів на
проспекті Науки та Стратегічному шосе;

перекладання водопровідної мережі на вул. Кримській від Стратегічно!
го шосе до вул. Феодосійської відкритим способом з тимчасовим частко!
вим розриттям проїзної частини, тротуарів та обмеженням руху транспор!
ту на вул. Кримській, Стратегічному шосе та вул. Феодосійській;

влаштування камери з редукційним вузлом на перетині Стратегічного
шосе та вул. Саперно!Слобідської з тимчасовим частковим розриттям
проїзної частини та обмеженням руху транспорту на Стратегічному шосе
та вул. Саперно!Слобідській;

перекладання каналізаційної мережі у пров. Феодосійському відкри!
тим способом з тимчасовим частковим розриттям проїзної частини, тро!
туарів та обмеженням руху транспорту і пішоходів у пров. Феодосійсько!
му;

прокладання електрокабелю на вул. Феодосійській відкритим спосо!
бом з тимчасовим частковим розриттям проїзної частини, тротуарів та
обмеженням руху транспорту і пішоходів на вул. Феодосійській.

2. Публічному акціонерному товариству “Холдингова компанія “Київ!
міськбуд”:

2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по!
рядку виконання будівельних робіт.

2.2. При виконанні робіт дотримуватись Правил благоустрою міста Ки!
єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро!
ку № 1051/1051.

2.3. Розробити та погодити в управлінні державної автомобільної ін!
спекції ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього руху на
період виконання робіт.

2.4. До початку виконання робіт встановити відповідні дорожні знаки,
огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі, необхідну кількість пішохідних
містків та забезпечити безпечний прохід пішоходів і проїзд транспортних
засобів в місцях виконання робіт.

2.5. Роботи виконувати у тризмінному режимі, забезпечуючи проїзд
для транспорту не менш ніж 3,5 м.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині роз!
риття, а тротуарів на всю ширину — фігурними елементами мощення та
передати їх за актом комунальному підприємству “Шляхово!експлуата!
ційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо!
руд на них Голосіївського району м. Києва”.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт по!
класти на віце!президента Публічного акціонерного товариства “Холдин!
гова компанія “Київміськбуд” Шевчука Е. Г.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з будівництва інженер!
них мереж це майно безоплатно передається до комунальної власності
територіальної громади міста Києва.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез!
печити у встановленому порядку списання демонтованого майна та зара!
хування до комунальної власності територіальної громади міста Києва но!
возбудованих мереж, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової 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 внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 19 березня 2012 року № 419 “Про основні заходи щодо забезпечення 
виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” 

у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)”

Розпорядження № 348 від 18 березня 2013 року
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28

грудня 2012 року № 2368 “Про затвердження Порядку роботи з документами в інформаційно%телекомунікаційній системі “Єдиний
інформаційний простір територіальної громади міста Києва” у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській дер%
жавній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях”, з метою удосконалення організації доступу до публічної
інформації у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

1. Унести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 березня 2012
року № 419 “Про основні заходи щодо забезпечення виконання Закону
України “Про доступ до публічної інформації” у виконавчому органі Київ!
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації)”, зареєстро!
ваного в Головному управлінні юстиції у місті Києві 04 квітня 2012 року за
№ 17/934:

1.1. У пункті 7 слова “забезпечити створення та належне функціону!
вання інформаційної системи “Запити на інформацію” замінити словами
“забезпечити належне функціонування блоку “Запити на інформацію” в
інформаційно!телекомунікаційній системі “Єдиний інформаційний прос!
тір територіальної громади міста Києва”.

1.2. У пункті 8 слова “Головним управлінням” замінити словом “Депар!
таментам”.

1.3. У пункті 9 слова “Начальникам головних управлінь, управлінь” за!
мінити словами “Директорам департаментів, начальникам управлінь”.

1.4. У пункті 10 слова “Управлінню преси та інформації” замінити сло!
вами “Департаменту суспільних комунікацій”.

2. Унести зміни до Порядку складання, подання, опрацювання запитів
на інформацію, що надходять до виконавчого органу Київської міської ра!
ди (Київської міської державної адміністрації), та надання відповідей на
них, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 березня 2012
року № 419, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у місті Києві
04 квітня 2012 року за № 17/934, виклавши його в новій редакції, що до!
дається.

3. Унести зміни до форми запиту на інформацію, затвердженої розпо!
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 19 березня 2012 року № 419, зареєстро!
ваним у Головному управлінні юстиції у місті Києві 04 квітня 2012 року за
№ 18/935, виклавши її в новій редакції, що додається.

4. Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
05.04.2013 р. за №17/1009

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 19.03.2012 № 419 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 18.03. 2013 № 348 )

Порядок
складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять

до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), та надання відповідей на них

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
05.04.2013 р. за №17/1009

І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України “Про до!

ступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25

травня 2011 року № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ
до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, цен!
тральних та місцевих органах виконавчої влади”.

1.2. Цей Порядок установлює процедуру складання, подання,
опрацювання запитів на інформацію, що надходять до виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції), та надання відповідей на них.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених
у Законі України “Про доступ до публічної інформації”.

II. Процедура складання та подання запитів, що надходять до вико!
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації)

2.1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною осо!
бою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до виконав!
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі!
ністрації) в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому або
шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або
телефоном (усно).

2.2. Запит на інформацію подається у довільній формі:
2.3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову

адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку
(якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст доку!
мента, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).
2.4. Письмовий запит на інформацію може бути складений за формою,

затвердженою розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра!
ди (Київської міської державної адміністрації) та розміщеною на офіційно!
му інтернет!порталі Київської міської влади (www.kievcity.gov.ua), або
оформлений у довільній формі.

2.5. Запит на інформацію може бути подано безпосередньо до
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) розпорядниками інформа!
ції (далі — структурний підрозділ, що є розпорядником інформації),
або до управління інформаційного забезпечення та доступу до публіч!
ної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Ки!
ївської міської державної адміністрації) (далі — управління інформа!
ційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату) в
робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.6. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні
можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його
оформляє представник структурного підрозділу, що є розпорядником
інформації, або посадова особа управління інформаційного забезпе!
чення та доступу до публічної інформації апарату із зазначенням у за!
питі прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону та надає копію
запиту особі, яка його подала.

2.7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту нано!
ситься штрих!код із зазначенням найменування розпорядника інфор!
мації, дати надходження та вхідного номера запиту із словом “Копія”.
Така копія повертається запитувачу.

III. Механізм опрацювання запитів на інформацію у виконавчому
органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністра!
ції)

3.1. Запит на інформацію після надходження до управління інфор!
маційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату
реєструється в інформаційно!телекомунікаційній системі “Єдиний ін!
формаційний простір територіальної громади міста Києва”.

У разі надходження запиту на інформацію до інших підрозділів апа!
рату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) він терміново передається до управління інфор!
маційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату в
установленому порядку.

3.2. Запити на інформацію, адресовані структурним підрозділам
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав!
ної адміністрації), терміново передаються до зазначених адресатів
для подальшого опрацювання.

3.3. Спеціаліст управління інформаційного забезпечення та досту!
пу до публічної інформації апарату визначає предмет запиту на інфор!
мацію та за дорученням заступника голови Київської міської держав!

ної адміністрації — керівника апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) або першого
заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) надсилає запит на ін!
формацію структурному підрозділу — розпоряднику запитуваної ін!
формації за допомогою інформаційно!телекомунікаційної системи
“Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва”.

3.4. Запит щодо інформації, якою виконавчий орган Київської місь!
кої ради (Київська міська державна адміністрація) не володіє та не зо!
бов’язаний відповідно до своєї компетенції володіти, направляється
разом із супровідним листом належному розпоряднику інформації з
одночасним повідомленням про це запитувача. Супровідний лист та
повідомлення підписується начальником управління інформаційного
забезпечення та доступу до публічної інформації апарату.

3.5. Після надходження копії відповіді автору запиту від структур!
ного підрозділу — розпорядника інформації до управління інформа!
ційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату,
спеціаліст управління вносить відповідну інформацію у інформаційно!
телекомунікаційну систему “Єдиний інформаційний простір територі!
альної громади міста Києва”.

3.6. В управлінні інформаційного забезпечення та доступу до пуб!
лічної інформації апарату зберігається копія запиту, доручення, копія
наданої відповіді та інші документи, які стосуються такого запиту.

IV. Строки розгляду запитів на інформацію та підстави відмови в їх
задоволенні

4.1. Відповідь надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом
п’яти робочих днів від дня надходження запиту до відповідного роз!
порядника інформації.

4.2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необ!
хідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан нав!
колишнього природного середовища, якості харчових продуктів і
предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та
інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загро!
жують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин від
дня отримання запиту належним розпорядником інформації.

Клопотання про термінове опрацювання запиту на інформацію має
бути обґрунтоване.

4.3. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого
обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кіль!
кості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робо!
чих днів з обґрунтування такого продовження. Про продовження стро!
ку розгляду запитувачу надсилається повідомлення в письмовій фор!
мі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту належним
розпорядником.

4.4. Інформація на запит надається безоплатно.
4 5. У разі якщо запитувана інформація містить документи обсягом

більше як 10 сторінок, про це повідомляється запитувачу протягом
п’яти робочих днів від дня надходження запиту на інформацію із за!
значенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або
друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких ви!
трат.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить
суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4.6. У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено у
таких випадках:

4.6.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відпо!
відно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти ін!
формацією щодо якої зроблено запит.

4.6.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформа!
ції з обмеженим доступом.

4.6.3. Особа, яка подала запит, не оплатила фактичні витрати, по!
в’язані з копіюванням або друком.

4.6.4. Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених
частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної ін!
формації”.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 19.03.2012 № 419 

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

від18.03.2013 № 348)

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Кому (розпорядник інформації)

Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації)/структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044 тел. (044) 202�71�18, 
тел./факс (044) 202�76�00

Від кого(запитувач)

(П. І. Б. запитувача)

(найменування організації)

(поштова адреса)

(контактний телефон/факс, електронна адреса)

Загальний опис
інформації, вид, назва,
реквізити чи зміст 
документа (якщо відомо)

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
05.04.2013 р. за №18/1010

1 Відповідь надати:
(потрібне
підкреслити)

Поштою Факсом Електронною
поштою

Усно Особисто

Дата та підпис

Заступник голови %
керівник апарату О.Пузанов

Про затвердження переможця конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва паркінгу 

з об’єктами транспортної інфраструктури 
та/або обслуговування населення 
на просп. Академіка Палладіна, 23 

у Святошинському районі
Розпорядження № 461 від 4 квітня 2013 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 “Про затвердження Положення про порядок
проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна%
чення, незавершеного будівництва, інженерно%транспортної інфраструктури міста Києва”, розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 січня 2012 року № 63 “Про проведення інвестиційних кон%
курсів із залучення інвесторів до реалізації проектів будівництва та експлуатації багаторівневих паркінгів з об’єктами транспорт%
ної інфраструктури та обслуговування населення у м. Києві”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переможцем конкурсу із залучення інвестора до будів!
ництва паркінгу з об’єктами транспортної інфраструктури та/або обслу!
говування населення на просп. Академіка Палладіна, 23 у Святошинсько!
му районі (протокол постійно діючої конкурсної комісії по залученню ін!
весторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів, житлового та нежитлового призначення, незавершеного будів!
ництва, інженерно!транспортної інфраструктури міста Києва від 06 люто!
го 2013 року № 31/2013) Товариство з обмеженою відповідальністю
“Паркінг!Київ”.

2. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти відповід!
ний інвестиційний договір з переможцем конкурсу та замовником.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Кра!
маренку Р. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін!
формації 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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КУЛЬТУРА
Хрещатик 10 липня 2013 року

У столиці показують "Скарби
Святих Лавр України"
Унікальні предмети трьох Лавр зібрали разом
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У М зеї історії Києва
від рилася вистав а
"С арби Святих Лавр
У раїни". Ця подія
ознамен вала поча-
то свят вання
1025-річчя Хрещення
Київсь ої Р сі. Від-
від вачі мають ч до-
в можливість дізна-
тися більше про іс-
торію трьох Свято-
Успенсь их Лавр —
Києво-Печерсь ої,
Почаївсь ої та Свято-
ірсь ої. А та ож на
власні очі побачити
і они, цер овні ни-
и, хрести, потирі та
інші льтові пред-
мети.

Всі ці монастирі є найбіль�

шими духовними центрами

України з християнськими

раритетами. Їхня історія по�

чиналася в невеликих пече�

рах. Згодом завдяки духовно�

му подвигу їх насельників

храми перетворилися на най�

більші монастирі та отрима�

ли статуси Лавр. Сьогодні во�

ни відомі на весь світ і про�

довжують розвиватися та

укріплюватися, несучи ду�

ховні цінності. Експонати

виставки висвітлюють за�

гальну сутність і велич цих

духовних осередків та осо�

бливості кожного храму.

"Київ є одним із найвидатні�

ших центрів православ'я у

світі. Адже саме тут відбулася

епохальна подія — Хрещення

Київської Русі,— підкреслив

на відкритті виставки заступ�

ник голови КМДА Віктор

Корж.— Цьогоріч багато ві�

рян святкуватимуть ювілейну

дату 1025�річчя, у тому числі і

за межами нашої держави.

Ми очікуємо багато гостей і

ретельно готуємося до від�

значення одного з найшано�

ваніших духовних свят. Пере�

конаний, що київські культо�

ві споруди, пам'ятки архітек�

тури та культурна програма

створять неповторну атмо�

сферу унікального свята".

Українські Лаври пронес�

ли духовність через лихоліт�

тя, і кожна з них має свою

історію. Наприклад, Свято�

гірська Лавра мала три "на�

родження": в часи царської

Росії її закривала Катерина

ІІ, подарувавши Святі Гори

князю Григорію Потьомкіну.

А за радянських часів у при�

міщеннях монастиря роз�

містили будинок відпочинку

імені Артема, а Успенський

собор став кінотеатром.

Що ж можна побачити у

музеї? "Три українські Лаври

представляють різні регіони

країни: центр, схід і захід.

Відвідувачі виставки змо�

жуть доторкнутися до свя�

тинь всіх трьох Лавр,— роз�

повіла "Хрещатику" заступ�

ник генерального директора

Музею історії Києва Люд�

мила Мороз.— Представлені

експонати різних часів, по�

чинаючи з доби Київської

Русі, як хрести�енколпіони

Святогірської Лаври, які

підтверджують древність її

походження. Більшість екс�

понатів належить до XVII—

XVIII століть, епохи україн�

ського ренесансу. Бажаючі

зможуть помолитися чудо�

творній іконі Почаївської

Богоматері, у нас є її копія

(список), помилуватися

витворами майстрів епохи

бароко, карбувальників та

вишивальників".

Один зал присвячений

Києво�Печерській Лаврі. Тут

розміщені фелони — ризи

священика — з вишитими

ликами святих, книги мо�

настирської друкарні, зокре�

ма "Патерик Печерський",

ікони, хрести, цікава даро�

хранительниця, що нагадує

архітектурну форму церкви,

свічники, які виготовляли

знаний київський майстер�

золотар Іван Равич, фото�

графії Лаври і печер. Також в

залі демонструється фільм,

присвячений цьому духов�

ному центру православ'я. В

іншому залі розмістилися

предмети із Святогірської та

Почаївської Лавр. Це книги,

лампади, хрест, ікони, у тому

числі і двобічна, кахлі, по�

тир, а також сучасна літера�

тура та сувенірна продукція.

"Доречно, що святкуван�

ня Хрещення Русі розпочи�

нається у Києві, який є ко�

лискою православ'я,— від�

значив єпископ Бородян�

ський, вікарій Київської

Митрополії Преосвященні�

ший Варсонофій.— Багато

скарбів і службових речей

знаходяться в закритих фон�

дах, і навіть ми можемо їх

побачити лише на вистав�

ках. Можу відзначити робо�

ти ювелірів: срібні підсвіч�

ники ХІХ сторіччя, потир

XVIII століття, а також гра�

вюру, на якій показані ва�

рязькі печери, що простя�

глися до самого Дніпра.

Кожній людині ця виставка

нагадує, що в нас є свята

Лавра. І, сподіваюся, спону�

кає прийти до Лаври, помо�

литися, відвідати печери".

"Скарби Святих Лавр
України".

Коли: до 15 серпня, графік

роботи: пн з 10.00 до 16.00,

вт�чт з 10.00 до 18.00, пт�нд з

10.00 до 20.00

Де: музейно�виставковий

центр "Музей історії Києва",

вул. Богдана Хмельницього,

7, тел. (044) 520�28�26

Вартість квитка: 30 грн,

для школярів, студентів,

пенсіонерів — 15 грн.

На честь Хрещення
Русі — квіти і концерти

Цього місяця у Києві від�

будеться ще низка подій,

приурочених до 1025�ліття

Хрещення Київської Русі. 20

липня на Співочому полі

Печерського ландшафтного

парку відкриється тематич�

на виставка квітів, яку до�

повнить фестиваль духовної

християнської музики та

співу. 23 липня за участю

представників державної та

міської влади, духовенства і

науковців відбудеться засі�

дання круглого столу на те�

му: "Роль християнства у

житті українського народу".

27 липня на Хрещатику

перед будівлею КМДА

пройде святковий концерт

за участю гуртів "Воскресе�

нье", "Ю�Питер", "Брати

Карамазови", "Алиса", "С. К.

А. Й.". Також на киян та гос�

тей столиці чекає шоу, під

час якого за допомогою су�

часних спецефектів у 3D�

форматі будуть відтворені

сторінки історії українсько�

го народу та нашого міста.

Ювілейній даті присвячені і

богослужіння у Києво�Пе�

черській Лаврі, урочистості

в палаці "Україна".

Також незабаром на схи�

лах Дніпра відновлять вхідну

арку, сходи та колону (ниж�

ній пам'ятник Хрещення Ру�

сі) комплексу пам'яток Маг�

дебурзького права. Зокрема

повернуть святе джерело,

яке не працювало з 1840�х

років. В перспективі є ідея

встановити пам'ятник Хре�

щення Русі просто на воді

На Воздвиженці
з'явиться арт�
об'єкт, присвячений
Булгакову
Кращу роботу оберуть на конкурсі
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

5 липня старт вав он рс "Б л а овсь ий світ" на ство-
рення арт-об'є та, присвячено о творчості письменни а
Михайла Б л а ова. Десять найці авіших прое тів ви-
значать восени, а переможець отримає можливість вті-
лити свою ідею в життя. "Оселиться" цей тематичний
об'є т на території історичної місцевості — Воздвижен-
и, де народився письменни .

Конкурс проводить Музей Булгакова спільно з адміністрацією мікро�

району "Воздвиженка" і міською владою Києва. Організатори конкурсу вва�

жають, що він має проходити як чесна і прозора боротьба ідей, переможець

якої зможе реалізувати свій проект на Воздвиженці.

У конкурсі можуть взяти участь професіональні художники, дизайнери,

скульптори і архітектори. Серед вимог до учасників конкурсу: творчий під�

хід, самодостатність об'єкта, а також зв'язок з простором.

Захід проходитиме у два етапи. З 5 липня по 5 жовтня відбуватиметься збір

ескізних проектів. За його результатами буде названо десять кращих проек�

тів. Потім автори виготовлять моделі задуманих арт�об'єктів. На їх основі і

оберуть переможця.

До конкурсної комісії увійдуть представники Музею Булгакова, партнери

проекту, представники міської влади, дизайнери, краєзнавці тощо. Зокрема

переможців першого етапу конкурсу визначатимуть директор Музею Ми�

хайла Булгакова в Києві Людмила Губіанурі, керівник управління культури

КМДА Світлана Зоріна, києвознавці Михайло Кальницький та Владислава

Осьмак, артист Анатолій Хостікоєв, який зіграв роль Воланда у виставі

"Майстер і Маргарита", режисер стрічки "Від Булгакова" Сергій Маслобой�

щиков та інші

У м зеї влаштов ють з стріч з д ховними центрами У раїни, демонстр ючи їх с арби

Ба ато предметів і сл жбових речей Лавр знаходяться за ритих фондах, тож навіть священносл жителі мож ть побачити їх лише
на виставці
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Відповіді на сканворд 

Орендодавець — Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

№
п/п Балансо трим вач (адреса, телефон) Хара те-

ристи а Місцезнаходження
За альна площа,
я а надаватиметь-
ся в оренд , в. м

Цільове ви-
ористання

приміщення

Стро
оренди

Вартість
1 в. м
рн без ПДВ

Орендна плата за 1 о-
дин рн (без ПДВ) за
перший місяць оренди

1
Управління освіти Печерсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації, м. Київ, в л. Інс-

тит тсь а, 24/7, т.: 253-00-86, 253-54-46

Методич-
ний абі-

нет

м. Київ, в л. Оль ін-
сь а, 2/4 (за ально-
освітня ш ола № 94)

14,4 Освітні пос-
л и

2 (два)
ро и 16193,19 1,27

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці ................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
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
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Спортивні новини

Футбол. Команда “Троєщина” стала бронзовим
призером міжнародного турніру
Ф тбольна оманда “Троєщина” посіла третє місце на міжнародном

т рнірі “Комміт-Інтернаціональ” К бо Каталонії —2013. Т рнір проходив
передмісті Барселони в містеч Пінеда-де-Мар. У зма аннях взяли часть
125 раїн зі всьо о світ . У ві овій р пі U-16 оманда “Троєщина” півфі-
налі зі рала нічию з омандою Швеції в основний час з рах н ом 1:1, але
пост пилась с перни ам серії пенальті. Втім, боротьбі за 3 місце під е-
рівництвом тренера Оле а Іващен а оманда “Троєщина” післяматчевій
серії пенальті з рез льтатом 4:2 перемо ла оманд з Ар ентини

Спортивне життя. У Києві презентували 
екіпірувальний центр
В Олімпійсь ом домі рочисто від рили е іпір вальний центр Олімпій-

сь ої оманди У раїни на ХІI Європейсь ий юнаць ий Олімпійсь ий фес-
тиваль (ЄЮОФ), я ий через тиждень старт є олландсь ом Утрехті.
Успіхів та перемо юним спортсменам побажала і олімпійсь а чемпіон а
з ле ої атлети и Наталія Добринсь а. Першими е іпір вальн форм
приміряли представни и ле ої атлети и, плавання та дзюдо, серед я их
вже є чемпіони та призери юнаць их європейсь их першостей — Федір
Пань о, Бо дан Ядов, Марта Єрмолаєва та Ілля Підвальний. На адаємо,
що на найпрестижніших зма аннях Європи раїнсь а збірна б де пред-
ставлена 60-ма атлетами, я і візьм ть часть та их видах спорт : ле а
атлети а, велоспорт, спортивна імнасти а, дзюдо, плавання та теніс. За-
алом на XII ЄЮОФ за на ороди боротим ться понад 3 000 представни-
ів із 49-ти раїн Європи ві ом від 13 до 18 ро ів

Баскетбол. У національній збірній України 
з’явиться новий легіонер
Федерацією бас етбол У раїни розпочато процес нат ралізації бас-
етболіста Юджина П ха Джетера. Йо о внесено до спис андидатів до
національної збірної У раїни. На адаємо, Джетер відомий вітчизняним
болівальни ам за вист пами с ладі БК “Київ”. Попередній сезон 29-річ-
ний плеймей ер провів Китаї, де став най ориснішим тамтешньом
чемпіонаті. Протя ом ар’єри Юджин П х Джетер рав, зо рема, в NBA та
іспансь ій ACB лізі: Портленд” (NCAA) — 2002-2006, "Колорадо” (NBA D-
лі а) — 2006-2007, БК “Київ” (У раїна) — 2007-2008, "Менор а” (Іспа-
нія) — 2008-2009, "Уні аха” (Іспанія) — 2009, ”Хапоель” (Єр салим, Ізра-
їль) — 2009-2010, “Са раменто” (NBA) — 2010-2011, "Ховент д” (Іспа-
нія) — 2011-2012, "Шаньд н Лайонс” (Китай) — 2012

Стрибки у довжину. Ольга Саладуха — бронзова
призерка етапу “Діамантової ліги”
На етапі “Діамантової лі и” Парижі (Франція) Оль а Салад ха здоб ла

бронзов на ород . Чемпіон а світ 2011 ро піднялася на третю сходин-
п’єдестал в потрійном стриб з рез льтатом 14,55 м. Лише на три

сантиметри її випередила Ганна Князева. Її по азни (14,58 м) став націо-
нальним ре ордом Ізраїлю. Перемо ж відсвят вала Катеріна Ібар ен
із Кол мбії

Температура + 21°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +24°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 54 %

Температура +21°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 60 %

Прогноз погоди на 10 липня 2013 року

ОВНИ, розправляйте рила насна и і демонстр йте з о-
ролівсь им апломбом се, чим на ородив вас Господь.
День сприяє п блічним вист пам, де можна по азати з
най ращо о бо таланти, творчі дося нення, позалицяти-
ся та завоювати любов тих, до о о лежить серце. Одно-
часно дбайте про сім’ю, це ваш бла одатний оплот.
ТЕЛЬЦІ, спрям йте основні з силля сімейне р сло.

Втішає те, що домі ви не рабиня, я а займається мар д-
ною роботою та “пиляє” близь их за неохайність, а велич-
на цариця — любляча, щедра, остинна, поблажлива. Геть
сірі б дні, створіть домочадцям свято і разом повеселіть-
ся!
БЛИЗНЯТА, одержимі інформаційним олодом, пра н ть

наситити роз мові літини б дь-що! Ш айте потрібн ін-
формацію, і ви її неодмінно здоб дете, паралельно задо-
вольнивши емоційн спра . Втім, оли знань бра є, “по-
опайтеся” собі, там і знайдете те, що вам не дає спо-
ою.
РАКАМ потрібен емоційний від на персональні потре-

би. Я що д ша переповнена висо ими поч ттями і їх пре-
достатньо, аби поділитися з оточенням, значить, все ч до-
во. Не бійтеся б ти е оїстами, забезпеч йте себе тим, що
хочеться, а те, що вам нав’яз ють інші, — не приймайте.
ЛЕВИ, чарівність — неймовірна сила, і ви нею володієте!

Роз мно баланс йте, аби задовольнити власні потреби й
не наш одити інтересам оточення, ви здатні втілити намі-
чені зад ми, продемонстр вавши смиренність перед об-
ставинами, вольовий натис протипо азаний, адже нині
все відб вається за армічним за оном воздаяння.
ДІВАМ визначено давати прит ло , милостиню, тішати

знедолених (день армічний). Станьте тихою аванню,
емоційним мая ом, що спрямов є людей до рятівно о бе-
ре а. Одна майте на вазі, ваше завдання – не звалювати
на власні плечі ч жі біди та проблеми, а посприяти, аби
вони порят валися самот ж и.
ТЕРЕЗИ, др жба з людьми нині вини атиме на тлі “хіміч-

но о” потя , а не свідомо о вибор . Ви не аналіз єте
др жні взаємини й не розділяєте товаришів по спеціальним
ритеріям, просто вам д же омфортно разом, і це олов-
не! Д шевно насолодж йтеся і обері айте оле тивний мі -
ро лімат від не атив , ар’єрна епопея триває, де нехт -
вання професійною діяльністю ате орично протипо азано.
СКОРПІОНИ, ваше завдання – о орн ти т рботою не ли-

ше близь их, а й сіх, хто волею долі опинився пор ч. Са-
ме спонтанне по ровительство, від на біди людей без
мер антильних зловживань зробить вас сильними і авто-
ритетними. Любіть свою робот , обожнюйте шефа, знай-
діть м з серед оле , і все вас йтиме, я по масл .
СТРІЛЬЦІ, не нама айтеся б ти “добрень ими” завдя и

лестощам, а то й брехливим омпліментам з метою до о-
дити людям. Різати правд -мат вічі — ваш святий обо-
в’язо . Я що відч ваєте д шею істинн с ть речей, можете
без ризот с мління висловлювати все в ефірний простір!
І пам’ятайте, що се с альність нині рає провідн роль
вашом житті.
КОЗЕРОГИ, причина надзвичайної потреби в інтимних

онта тах риється либо ій емоційній нестабільності,
тож ш айте армонійно о се с ально о с п тни а і вн т-
рішню напр я р ою зніме! Тіль и не “при леюйтеся”
до партнера, я дитя до матері, і не привчайте йо о до
анало ічної звич и! У союзі ви дві незалежні особистості,
де бла овірний наба ато впливовіший і фартовіший.
ВОДОЛІЇ, пле айте собі працелюбність, в ладайте д -

ш в робот : хто сл жить людям, той має влад над ними.
Сьо одні слід б ти в парі, армонійні партнерсь і взаєми-
ни є інстр ментом задоволення власних потреб, одна не
“прима ніч йтеся” до союзни ів (ділових, шлюбних), і не
дозволяйте їм цьо о робити. Ви дві незалежні самодостат-
ні особистості, я і мож ть існ вати я разом, та і порізно.
РИБИ, я що долають боляч и, їх причина орениться

не ативних поч ттях, звич ах, потребах. Значні розлади
насправді енер ються либинними вадами, я их нині по-
щастить позб тися. Зцілитися не с ладно, зосередьтеся
на собі, любих і лопочіться в насолод за здоров’я (чи
займайтеся любленою роботою), присл хаючись до по-
зивних ор анізм , нині ви сам собі лі ар! І пам’ятайте, що
взаємна любов має ні альний терапевтичний ефе т

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

Дефлімпійці готові 
до перемог
Незабаром національна команда візьме участь у найголовніших
спортивних стартах чотириріччя
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

З 25 липня по 4 серпня
столиці Бол арії Софії від-
б д ться ХХІІ літні Дефлім-
пійсь і і ри. Спортсмени із
92-х раїн світ б д ть
зма атися 20 видах
спорт та боротим ться за
понад 200 на ород. Серед
майже 4200 атлетів та
офіційних представни ів
деле ацій наша держава
б де представлена 191-м
спортсменом та 45-ма
тренерами.

“Україна є лідером у дефлімпій�

ському та паралімпійському спор�

ті”,— наголосив під час прес�кон�

ференції перший заступник Мініс�

тра молоді та спорту України Сергій

Глущенко. Українські спортсмени з

вадами слуху провели активну під�

готовку до головних змагань чоти�

риріччя на тренувальній базі Націо�

нального центру паралімпійської та

дефлімпійської підготовки і реабілі�

тації інвалідів у Євпаторії, яка вва�

жається однією із найкращих у світі.

За словами пана Глущенка, на

підготовку наших дефлімпійців бу�

ло виділено з Державного бюджету

24 мільйони і майже 492 000 гри�

вень. Це на 6,5 мільйонів більше,

ніж на підготовку до останніх Ігор,

які пройшли у Тайвані у 2009 році.

“Хочу сказати, що у порівнянні з

2009 роком зросли і преміальні. Те�

пер за “золото” спортсмен отримає

не 700, а 800 тисяч гривень, за

“срібло” — не 500, а 550 і за “брон�

зу” — не 350, а 380 тисяч гривень.

Загалом у Державному бюджеті пе�

редбачено близько 135 мільйонів

гривень на виплату преміальних на�

шим атлетам”,— підкреслив пер�

ший заступник Міністра.

У свою чергу, президент Націо�

нального комітету спорту інвалідів

України Валерій Сушкевич повідо�

мив, що на ХХІІ літні Дефлімпій�

ські ігри наша команда поїде у скла�

ді 191 атлета, що є рекордною кіль�

кістю для України.

Всього участь у змаганнях візь�

муть 4 200 спортсменів із 92 країн

світу. Українці боротимуться за ме�

далі в 16 із 20 представлених видів

спорту (футбол, легка атлетика,

спортивне орієнтування, волейбол

(жінки та чоловіки), настільний

теніс, плавання, пляжний волей�

бол (жінки і чоловіки), кульова

стрільба, боротьба греко�римська

та вільна, баскетбол (чоловіки та

жінки), дзюдо, карате і тхеквондо.

Вперше наші дефлімпійці виступа�

тимуть у змаганнях із бадмінтону

та боулінгу.

За словами Валерія Сушкевича,

протягом підготовчого періоду за

2010�2012 роки наші атлети показа�

ли гарні результати, які дають надію

на високі місця у загальнокоманд�

ному заліку ХХІІ Дефлімпійських

ігор. “Успіхи українських дефлім�

пійців зростають від змагань до зма�

гань, від Ігор до Ігор. Ми сподіва�

ємося, і для цього є всі підстави, що

на цих Іграх результат буде таким

самим, як і на попередніх, а може й

навіть кращим. Від щирого серця

бажаємо цього нашим спортсме�

нам”,— наголосив пан Сушкевич.

Виконуючий обов’язки генераль�

ного директора Національної теле�

компанії України Олександр Пан�

телеймонов повідомив, що на теле�

каналі запланована велика кількість

промо�роликів та матеріалів щодо

висвітлення ХХІІ літніх Дефлімпій�

ських ігор. Він також зазначив, що

розпочалися переговори з болгар�

ським телебаченням щодо трансля�

ції змагань наживо, і про результати

перемовин буде відомо вже зовсім

скоро
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Цей день в історії 10 липня

1847 – США приб ли 35 пер-
ших итайсь их емі рантів
1878 – в Ан лії вперше ф тболь-

ний арбітр ви ористав свисто (до
цьо о с дді ричали)
1918 – народився Джеймс Олд-

рідж, ан лійсь ий письменни і
ромадсь ий діяч австралійсь о о
походження ("Справа честі", "Ос-
танній дюйм", "Син землі ч жої")
1950 – в Ан лії с асовано вій-

сь ові обмеження на тор івлю ми-
лом
1981 – війсь ово-морсь ом

флоті США офіцерам заборонили
носіння бороди
1947 – народився Ілля Олейни-
ов (справжнє прізвище Клявер),
а тор, часни мористичної
про рами "Городо "
1957 – народився Юрій Стоя-

нов, а тор, часни мористич-
ної про рами "Городо "
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Учасни и прес- онференції висловили сподівання про спішні вист пи вітчизняних спортсменів на майб тніх
дефлімпійсь их і рах Софії
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