
Київ розпочав святкувати 
1025�річчя Хрещення 
Київської Русі
Блаженнійший Митрополит Київський і всія України Володимир здійснив
чин освячення Андріє�Володимирського храму

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У серед , в день пам’яті Святої рівно-
апостольної ня ині Оль и, столиці
У раїни розпочалися свят ові заходи до
ювілейної річниці — 1025-річчя Хрещення
Київсь ої Р сі. На місці Вос ресенсь о о
Кафедрально о собор , новом (ниж-
ньом ) Андріє-Володимирсь ом храмі,
Блаженнійший Митрополит Київсь ий і
всія У раїни Володимир здійснив мале
освячення храм та провів перш Боже-
ственн Літ р ію. До дійства дол чилися
вір ючі з сієї У раїни, а та ож олова
КМДА Оле сандр Попов.

Під час церемонії Митрополит Київський і всія Укра�

їни Володимир освятив ікону святих апостола Андрія

Первозванного і рівноапостольного великого князя Во�

лодимира. Обидві святині містять частинки мощей. Та�

кож Його Блаженство освятив храмову ікону з часткою

Чесного Животворящого Хреста Господнього. Після

цього Первосвятитель очолив у Свято�Андріє�Володи�

мирському храмі першу Божественну Літургію.

Завершивши відправу, Блаженнійший Владика привітав

усіх присутніх з 1025�річчям Хрещення Київської Русі,

початком святкувань якого стало освячення Свято�Ан�

дріє�Володимирського храму, а також подякував усім,

хто долучився до цієї події.

Як розповів “Хрещатику” прес�секретар Предстояте�

ля УПЦ, голова Синодального інформаційно�просвіт�

ницького відділу УПЦ протоієрей Георгій Коваленко,

цей храм єдиний в Україні, а можливо, й у світі, спору�

джений одночасно на честь апостола Андрія Первозван�

ного та рівноапостольного князя Володимира. “Цей

храм — в основі, на першому поверсі майбутнього Ка�

федрального собору на честь Воскресіння Христового.

Собор ще будуватиметься, а молитви у самому його цен�

трі вже лунатимуть”,— зазначив протоієрей Георгій Ко�

валенко.

Цікаво, що Андріє�Володимирський храм виконаний

у стилі ранньохристиянської та візантійської архітекту�

ри. Висота приміщень — сім метрів. Одночасно перебу�

вати у ньому може близько 400 людей.

Нагадаємо: рішення про будівництво у Києві Кафед�

рального собору і Духовно�просвітницького центру по�

близу станції метро “Либідська” було прийнято Свя�

щенним Синодом Української Православної Церкви.

Освятив місце та заклав перший камінь у будівництво

комплексу Кафедрального собору в честь Воскресіння

Христового Блаженнійший Митрополит Київський і

всія України Володимир.

За словами протоієрея Георгія Коваленка, Свято�Вос�

кресенський Собор стане справжньою Софією Київ�

ською ХХІ століття.

“Це не просто великий храм, це великий духовно�

просвітницький комплекс. Це центр, у якому мають бу�

ти і зали, і музеї, і все необхідне для просвітницької ді�

яльності церкви”,— наголосив Георгій Коваленко.

Зазначимо, що будівництво Кафедрального собору роз�

почалося у 2010 році. Очікується, що він буде одним з

найбільших православних храмів у Європі. Висота спору�

ди від рівня поверхні до надкупольного хреста сягатиме

120�ти метрів. Вміщатиме храм до 5�ти тисяч прихожан

У столиці з на оди 1025-річчя Хрещення Київсь ої Р сі на місці Вос ресенсь о о Кафедрально о собор , новом (нижньом ) Андріє-Володимирсь ом храмі, відб лося мале освячення
храм та пройшла перша Божественна Літ р ія

Новини

У зв’язку з відзначенням 
1025�річчя Хрещення Київської 
Русі у роботу міського транспорту
внесуть зміни
Відповідне розпорядження підписав олова КМДА

Оле сандр Попов. Відта УДАІ ГУ МВС У раїни в
м. Києві пропон ють за рити р х транспортних засо-
бів на наст пних ділян ах в лично-дорожньої мережі
міста Києва: 27 липня з 0.00 од. до 10.00 од. на в л.
Хрещати , 36 по першій і др ій см ах р х напрям-

р х від в л. Прорізної до в л. Б. Хмельниць о о;
27 липня з 7.00 од. до 11.00 од. на в л. Трьохсвя-

тительсь ій від Європейсь ої площі до Михайлівсь ої
площі; 27 липня з 15.00 од. 17.00 од. на в л. Гр шев-
сь о о від в л. Шов овичної до Кріпосно о пров л ; з
7.00 од. 26 липня до 8.00 од. 28 липня на в л. Лип-
сь ій від в л. Гр шевсь о о до в л. Інстит тсь ої. У ра-
зі необхідності – тимчасове приз пинення р х транс-
портних засобів 28 липня з 9.00 од. до 14.00 од. під
час проведення рочистої Божественної Літ р ії Во-
лодимирсь ом Кафедральном соборі та Хресної хо-
ди до пам’ятни а рівноапостольном нязю Володи-
мир по маршр т : б льв. Т. Шевчен а, 20 — б льв.
Т. Шевчен а— в л. Володимирсь а— Софійсь а пло-
ща — Михайлівсь а площа — в л. Трьохсвятитель-
сь а — Володимирсь а ір а. КП “Київтранспар сер-
віс” період з 26 липня по 28 липня 2013 ро : забез-
печити чер вання автомобіля-ева атора цілодобо-
вом режимі для прим сово о переміщення працівни-
ами УДАІ ГУ МВС У раїни в м. Києві транспортних за-
собів, я і здійснюють стоян з пор шенням Правил
дорожньо о р х і с ттєво переш оджають дорожньо-
м р х під час проведення заходів з відзначення
1025-річчя Хрещення Київсь ої Р сі; О рім цьо о, при-
з пинити провадження діяльності на пар вальних
майданчи ах, розташованих на в л. С. Петлюри (від
в л. Жилянсь ої до Центрально о залізнично о во за-
л в обох напрям ах), Во зальній площі та, разі не-
обхідності, на о ремих ділян ах в лично-дорожньої
мережі міста

Кількість рухомого складу міської
електрички збільшиться до жовтня
Столична влада має намір збільшити іль ість р хо-

мо о с лад місь ої еле трич и до жовтня. Нині місь-
а еле трич а е спл ат є 8-10 поїздів, їх іль ість пла-
н ється збільшити до 11-ти. Зі слів заст пни а олови
КМДА Михайла Костю а, нині Києв необхідний новий
с часний і омфортний для пасажирів еле тропоїзд, і
це є одним із пріоритетних завдань влади рам ах
розвит цьо о вид транспорт . Збільшення іль ості
еле тропоїздів на лінії та ож дасть можливість змен-
шити інтервал р х напрям ах найбільшо о пасажи-
ропото . Я же повідомлялося, столиця має намір
відновити р х місь ої еле трич и після ремонт р хо-
мо о с лад до серпня

До Дня Хрещення Київської Русі 
буде організовано новий автобусний
маршрут
З 26 до 29 липня з метою належної ор анізації пере-

везення паломни ів, я і приб ли на свят вання 1025-
річчя Хрещення Київсь ої Р сі, б де від рито новий
автоб сний маршр т від залізнично о во зал до Ки-
єво-Печерсь ої лаври. Про це повідомили Департа-
менті транспортної інфрастр т ри. Тимчасовий авто-
б сний маршр т № 25 рс ватиме за та ою схемою
р х : пл. Во зальна — в л. С. Петлюри — в л. Жилян-
сь а — в л. Шота Р ставелі ( зворотном напрям
в л. Еспланадна — в л. Са са ансь о о) — в л. Ба-
сейна — в л. Мечни ова — Кловсь ий звіз — Кріпос-
ний пров ло — в л. І. Мазепи — в л. Лаврсь а. У де-
партаменті та ож зазначили, що мож ть б ти внесені
зміни в р х пасажирсь о о транспорт в місцях прове-
дення заходів, зо рема на в л. І. Мазепи, Лаврсь ій і
М. Гр шевсь о о та на час Хресної ходи, що розпоч-
неться неділю о 12.00 від Володимирсь о о собор
та пройде за маршр том: б льв. Тараса Шевчен а —
в л. Володимирсь а — Софійсь а площа — пар "Во-
лодимирсь а ір а"

У столиці відбудеться відкритий
чемпіонат Київського водного 
стадіону “Акватлон”
27 липня о 14.00 на Оболонсь ій набережній рам-
ах Київсь ої місь ої спарта іади “Здоровий иянин”
відб д ться зма ання з а ватлон . Учасни и від рито-
о чемпіонат Київсь о о водно о стадіон зма ати-
м ться плаванні на дистанції 1 500 м, а та ож бі
на 10 м. Охочим позма атися необхідно зареєстр -
ватися та отримати номер часни а. Процед р мож-
на пройти безпосередньо на місці проведення заход
з 13.00 до 13.45. Почато зма ань заплановано на
14.00, а вже о 16.00 відб деться церемонія на ород-
ження переможців та призерів в абсолютній ате орії
і за ві овими р пами: до 18 ро ів, любителі — 18-39
ро ів, “мастерс” 40 +. Призовий фонд чемпіонат
с ладає: 6 000 рн, а та ож цінні призи. Ор анізатора-
ми заход стали КП “Київсь ий водний стадіон” і л б
“Тріатман” за підтрим и КМДА. Детальніш інформа-
цію можна знайти на http://spartak-fst.kiev.ua
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Духовні скарби нації
У столиці презентовано унікальний наклад книг "Храми Києва" 
та "Зруйновані храми Києва"
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

До свят вання 1025-річчя Хрещення Ки-
ївсь ої Р сі в столиці У раїни вийшли з
др ювілейні видання “Храми Києва” та
“Зр йновані храми Києва”. Уні альні ни-
и, надр овані обмеженим на ладом,
б ли презентовані під час р ло о стол
на тем “Роль християнства житті ра-
їнсь о о народ ”. Під час заход йшлося
про вплив християнства на розвито і
роль цер ви становленні раїнсь о о
с спільства, форм вання інстит т сім’ї.

У Національному заповіднику “Софія Київська” відбу�

лося засідання круглого столу з теми: “Роль християнства

у житті українського народу”, присвячене відзначенню

1025�річчя Хрещення Київської Русі. Учасниками заходу

стали представники державної та міської влади, духовен�

ство і науковці.

Під час заходу йшлося про вплив християнства на роз�

виток і роль церкви у становленні українського суспіль�

ства, формування інституту сім’ї. Також обговорювали іс�

торичні аспекти, як�от: проникнення християнства на

східнослов’янські землі, вплив Візантійського номокано�

на на “Руську Правду” та інші.

“Міська влада та столична громадськість високо цінує

благородну працю церков і релігійних організацій на пас�

тирській ниві. Важко переоцінити важливість ініціатив,

спрямованих на гармонізацію міжконфесійних відносин

та піднесення доброчинності і милосердя у громаді. Пе�

реконаний, що завдяки постійним зустрічам міського ке�

рівництва з найвищими духовними пасторами ми про�

довжуватимемо тісну співпрацю та конструктивний діа�

лог і надалі”,— зазначив заступник голови КМДА Віктор

Корж.

Окрім цього, під час заходу учасникам представили нові

книги. Презентуючи видання, Директор Департаменту

культури КМДА Світлана Зоріна зазначила, що ювілейний

наклад книг “Храми Києва” та “Зруйновані храми Києва”

надруковано на виконання Указу Президента України Вік�

тора Януковича “Питання організації та проведення захо�

дів із відзначення в Україні 1025�річчя Хрещення Київ�

ської Русі”. Вже на момент виходу у світ вони стали рари�

тетними, оскільки в продаж не надходитимуть. Однак ки�

яни матимуть змогу ознайомитися з виданнями в бібліоте�

ках міста.

“Історія Києва — це історія християнства — духовного

вчення, що об’єднало усю Європу. Більше тисячі років

тому християнство стало духовною та культурною осно�

вою нашої держави, визначило цивілізаційні цінності

українського народу. Сьогодні європейські та християн�

ські цінності залишаються наріжним каменем, надзвичай�

но важливим фактором українського державотворення”,—

зазначила Світлана Зоріна
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Зеленбудівці висадять у столиці 
3 000 хризантем
До Дня Хрещення Київсь ої Р сі на столичних в лицях та проспе тах

з’являться 3 000 жовтих, б з ових та білих хризантем.
Фахівці ом нально о об’єднання “Київзеленб д” наразі оформлю-

ють вітами л мби і висадж ють їх термочаші. Володимирсь ір-
, вхідн р п до Колони Ма деб рзь о о права, Во зальн площ

при рашають східною віт ою дизайнерсь их вазах та де оративних
т мбах. Та ож триває верти альне оформлення на в лицях Лаврсь ій,
Івана Мазепи, Михайла Гр шевсь о о та інших.
“Ці віти витривалі і змож ть при рашати столицю У раїни до жовт-

ня,— зазначив енеральний дире тор ом нально о об’єднання “Київ-
зеленб д” Михайло Царен о.— Над оформленням наші фахівці пра-
цювали впродовж тижня. У перспе тиві план ємо висадити ще 20 ти-
сяч хризантем вересні”.
На адаємо, що частина хризантем б ла подарована міст мецена-

том із на оди свят вання Дня Хрещення Київсь ої Р сі

Прокуратура відсудила у забудовника ділянку 
у парку “Відрадний”
За позовом про рат ри с д с ас вав рішення Київради про пере-

дач в оренд одном з товариств земельної ділян и пар відпочин-
“Відрадний” під омерційне б дівництво.
Я повідомили “Хрещати ” прес-сл жбі столичної про рат ри,

рішенням Київради ділян , за альною площею 0,16 а на б льварі Іва-
на Лепсе, 9-в Солом’янсь ом районі, б ло надано товариств дов-
остро ов оренд для ре онстр ції існ ючих нежитлових приміщень
під розважальний омпле с з об’є тами ромадсь о о харч вання.
Одна , я встановила про рорсь а перевір а, прое т земле строю
щодо відведення цієї ділян и не відповідає вимо ам земельно о за о-
нодавства, а сама передача землі відб лася без по одження з Голов-
ним правлінням держ омзем м. Києві та омісією Київради з пи-
тань е оло ічної політи и.
До то о ж, спірна ділян а знаходиться на території пар льт ри і

відпочин “Відрадний”, де б дь-я е б дівництво заборонено за оно-
давством. У зв’яз з виявленими пор шеннями про рат ра Києва
заявила позов до Господарсь о о с д , я ом вима ала визнати не-
за онним та с ас вати рішення Київради про надання в оренд в аза-
ної землі на б льварі Івана Лепсе, 9-в.
С д по одився з доводами про рат ри міста, задовольнив позов

повном обсязі, визнавши відс тність заб довни а права орист -
вання земельною ділян ою за в азаною адресою

Цифра дня

413 000 
тонн вантажів було перевезено в столиці водним транспортом у
січні–травні 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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У Голосієві презентували програму “Джерела
вічної духовності”
Нещодавно бібліотеці “Деміївсь а” рам ах свят вання 1025-

річчя Хрещення Київсь ої Р сі відб лася презентація льт рно-про-
світниць ої про рами “Джерела вічної д ховності” за частю заст п-
ни а олови Голосіївсь ої райдержадміністрації Павла Ж а та за-
ст пни а Бла очинно о Голосіївсь о о район , протоієрея Василія
Стеця а.
“Християнство, православні традиції мають вели е значення в іс-

торії і розвит слов’янсь о о та раїнсь о о с спільства,— зазна-
чив під час заход заст пни олови РДА Павло Ж .— Зна ово, що
дві найстаріші станови нашо о район , я і десятиліттями працюють
на розвито д ховності — Свято-Вознесенсь а Деміївсь а цер ва та
п блічна бібліоте а “Деміївсь а” — сьо одні об’єднались спільном
льт рно-освітньом прое ті”.
Протоієрей Василій розповів остям бібліоте и про етапи христи-

янізації Київсь ої Р сі, святих рівноапостольних ня иню Оль та
нязя Володимира, а та ож особливості християнсь ої віри

У 5;ти парках діють незаконно встановлені 
дитячі атракціони
За рез льтатами перевір и, проведеної про рат рою Шевчен ів-

сь о о район , на території 5-ти центральних пар ів виявлено само-
вільно встановлені дитячі атра ціони, що працюють без дозвільних до-
ментів та виснов ів щодо їх технічно о стан .
Я повідомили “Хрещати ” Шевчен івсь ій про рат рі, перевір-
ою із зал ченням фахівців Департамент місь о о бла о строю вста-
новлено, що неправомірно розміщені дитячі атра ціони ф н ціон ють
на території пар ів ім. Т. Шевчен а, ім. І. Котляревсь о о, Вишнево-
м пар , “Нив ах” та Сирець ом аю.
Я з’яс валося, онстр ції (бат ти, над вні басейни тощо) е с-

пл ат ються без дозвол онтролюючих ор анів, за відс тності на-
лежної технічної до ментації та виснов ів щодо їх безпе и. Зазна-
чені пор шення є недоп стимими, ос іль и за рож ють життю та
здоров’ю дітей.
У зв’яз з цим про рат ра Шевчен івсь о о район столиці внес-

ла подання дире тор Департамент місь о о бла о строю та збере-
ження природно о середовища з вимо ою невід ладно демонт вати
самовільно встановлені спор ди

Ліквідовано пожежу у Національному 
науково;природничому музеї
Учора, о 13.40, до оперативно- оординаційно о центр ГУ ДСНС

У раїни м. Києві надійшло повідомлення про за оряння еле трощи-
товій б дівлі Краєзнавчо о м зею по в лиці Бо дана Хмельниць о о,
15. Про це “Хрещати ” повідомили прес-сл жбі Головно о правлін-
ня Державної сл жби У раїни з надзвичайних сит ацій місті Києві.
По приб ттю до місця ви ли б ло встановлено, що пожежа стала-

ся на 1 поверсі вистав овій залі на площі 40 в. м 4-поверхово о На-
ціонально о на ово-природничо о м зею НАНУ.
Пожеж б ло ло алізовано о 14.54, а лі відовано о 15.13. На місці

події б ло задіяно 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рят -
вальної техні и та 55 чолові особово о с лад .
Під час пожежі ева йовано 15 чолові персонал . За иблих та трав-

мованих немає.
Попередня причина пожежі та розмір матеріальних збит ів встанов-

люються.
На місці пожежі працювала оперативна р па Головно о правління

ДСНС У раїни м. Києві на чолі з начальни ом ГУ ДСНС У раїни м.
Києві енерал-майором сл жби цивільно о захист К цен ом А. М.

Допомога заради здоров’я нації
У Києві реалізовується пілотний проект з профілактики передачі
ВІЛ від наркозалежної матері до дитини
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Проблема ВІЛ/СНІДУ для
У раїни є надзвичайно а -
т альною. На сьо одні за
темпами поширення за-
хворювання наша держава
посідає перше місце
східноєвропейсь ом ре-
іоні. На д м о ремих
фахівців, сит ація вже на-
б ла стат с епідемії. Аби
допомо ти ВІЛ-інфі ова-
ним жін ам народити здо-
рових дітей, отримати не-
обхідне лі вання та подо-
лати ос дливе ставлення
меди ів, столиці У раїни
співпраці з міжнародни-

ми та вітчизняними ро-
мадсь ими ор анізаціями
діє пілотний прое т. У йо-
о рам ах вже створено
два о ремі центри, де ва-
ітні мож ть отримати до-
помо .

Як розповіла “Хрещатику” керів�

ник проектів з питань ВІЛ/СНІДУ

Дитячого фонду ООН Тетяна Тара�

сова, Україна досягла значного про�

гресу, знизивши рівень передачі ВІЛ

від матері до дитини з 27 % у 2001

році до 5 % у 2012 році. Тим не мен�

ше, на сьогодні жінки становлять

уже 45 % від осіб, які живуть з ВІЛ в

Україні, а поширеність захворюван�

ня серед вагітних щорічно зростає

на 20�30 %. Велика кількість таких

жінок є наркозалежними. Наболі�

лою ця проблема є і для столиці

України.

“Київ — це дуже велике місто, і

тут ця проблема прихована. Є офі�

ційна статистика, що на обліку пе�

ребувають 200 наркозалежних вагіт�

них жінок та дітей, народжених ни�

ми. Насправді ж їх в рази більше”,—

зазначила пані Тарасова.

Саме для того, аби виявити таких

жінок, надати правильну медичну

допомогу та знизити ризик передачі

ВІЛ�інфекції від матері до дитини, у

2011 році в Києві, Дніпропетровську

та Полтаві стартував інноваційний

пілотний проект “Профілактика пе�

редачі ВІЛ від матері до дитини у

наркозалежних вагітних жінок та

покращення показників здоров’я їх

новонароджених дітей”. Ініціатива

започаткована ЮНІСЕФ у співпра�

ці з МБФ “Фонд Вільяма Дж. Клін�

тона”. Долучився до проекту і Де�

партамент охорони здоров’я КМДА.

На сьогодні за такої співпраці у

місті визначено дві лікувальні уста�

нови на правому та лівому березі, на

базі яких створені спеціальні кабі�

нети, де наркозалежні вагітні жінки

можуть отримати всі необхідні кон�

сультації та медичну допомогу. Зок�

рема допологовий догляд, лікування

наркозалежності, тестування на ВІЛ

та консультування, отримання ан�

тиретровірусної терапії для ВІЛ�по�

зитивних вагітних жінок, післяпо�

логовий догляд, лікування синдро�

му відміни у новонароджених, пси�

хосоціальне консультування, соці�

альну підтримку сімей. Один з них

створений на базі комунального не�

комерційного підприємства “Кон�

сультативно�діагностичний центр

№ 1 Дарницького району м. Києва”,

другий — у Київському міському

центрі репродуктивної та перина�

тальної медицини в Оболонському

районі.

За словами першого заступника

директора Департаменту охорони

здоров’я Валентини Залеської, жін�

ки зможуть там отримати всю необ�

хідну медичну та психологічну до�

помогу. “Дуже важливо виявити та�

ких жінок та допомогти їм. Адже

часто, і це не секрет, що й медичний

персонал осудливо та недружелюб�

но ставиться до таких пацієнток. У

цих закладах вони зможуть отрима�

ти професійне лікування та, якщо

необхідно, психологічну підтримку.

Потрібно пам’ятати, що ціна питан�

ня — це життя та здоров’я дитини,

яка народилася”,— відмітила пані

Залеська. Вона також наголосила,

що наразі місто проводить велику

роботу з лікарями стосовно роботи з

наркозалежними вагітними пацієн�

тами: відбуваються навчання, тре�

нінги. Цими заходами вже були

охоплені усі гінекологи столиці, на

черзі — лікарі первинної ланки.

Для того, аби інформувати жінок,

розробили спеціальні буклети та

плакати, які розмістять у лікуваль�

них закладах столиці.

До слова, за даними офіційної ста�

тистики Міністерства охорони здо�

ров’я України, у період з 1995 по 2012

рік у ВІЛ�позитивних матерів наро�

дилося 32 504 дітей. З них 21 916 ма�

ють негативний статус; ще 6 735 ма�

люків у віці до 18 місяців очікують на

підтвердження свого статусу, а

2 814 — ВІЛ�позитивні. У 752�х дітей

розвинувся СНІД, а 287 померло від

захворювань, зумовлених СНІДом

К ди звертатися за допомо-
ою:
Гаряча лінія довіри для лі-

єнтів про рам замісної тера-
пії — 0-800-507-72-7
Телефон із за альних питань

Про рами для нар озалежних
ва ітних жіно — 067- 563-60-45

Метрополітен ділиться 
таємницями
Киян ознайомили з роботою електродепо "Харківське"
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Метро нині — звичний вид
транспорт для иян. І лю-
ди навіть не являють, що
ж відб вається з потя ом
після за риття станцій.
Для найбільш ці авих чо-
ра метрополітен влашт -
вав День від ритих две-
рей, де охочим розповіли
та по азали інший бі жит-
тя столичної підзем и.
Е с рсійн р п провели
по всій території еле тро-
депо “Хар івсь е” й роз-
повіли, де відстоюються
потя и, де їх миють, ре-
монт ють, та я онтролю-
ється процес їх виход та
зняття з лінії.

Метрополітенівці усе частіше від�

кривають двері для звичайних киян

й розкривають людям таємниці

своєї роботи. Цього ж разу всіх охо�

чих ознайомили з роботою найнові�

шого електродепо столичної підзем�

ки. Депо “Харківське” приймає по�

тяги метрополітену з 2007 року —

обслуговує рухомий склад Сирець�

ко�Печерської лінії. “Депо побудо�

ване за найновішими технологіями

й має усе необхідне для проведення

технічного огляду та ремонту ваго�

нів”,— розповів “Хрещатику” на�

чальник електродепо “Харківське”

Володимир Пашко.

Показувати на об’єкті є що. Тож у

першу чергу гостям продемонстру�

вали цех відстою рухомого складу.

Тут стоять потяги, які не задіяні в

перевезенні пасажирів. Також не

більше, чим через 20 годин руху по

лінії сюди заїжджають потяги на

технічний огляд, а за необхідності й

на ремонт. Ще тут прибирають у ва�

гонах і готують їх до виходу на лінію.

Продемонстрували екскурсантам

й місце, де миють рухомий склад.

Зауважимо, зовні потяги миють

кожні чотири дні.

Побували гості й на блокпосту

електродепо, де черговий регулює

розстановку вагонів, які заходять на

територію підприємства, а також ма�

неври, які виконуються для ремонту

рухомого складу протягом дня. Такі

заходи проводяться для постійного

контролю виконання графіка руху

поїздів й безперервного техобслуго�

вування. До слова, уся територія де�

по перебуває під постійним контро�

лем — по всьому периметру встанов�

лені камери відеоспостереження, й

за ситуацією на моніторі постійно

стежить черговий.

Показали екскурсантам і кімнати

для відпочинку машиністів. Тут ко�

жен з них може відпочити після змі�

ни і навіть при потребі заночувати,

якщо вранці потрібно виводити по�

тяг на лінію.

Також усі охочі могли поспілкува�

тися з машиністами. Олексій Мури�

чев уже понад 10 років перевозить

пасажирів під землею та навчає мо�

лодих фахівців, які мріють освоїти

цей фах. Машиніст розповів, що хо�

ча робота й не проста — психологіч�

но важка, все ж йому подобається.

До того ж, щоб стати машиністом,

потрібно добре потрудитися й мати

бездоганне здоров’я. “Раз у рік ми

проходимо детальний медогляд, де

перевіряють усі життєві показники.

Також щодня перед виходом на лі�

нію нас оглядає лікар”,— каже ма�

шиніст�інструктор. Загалом же, щоб

кермувати потягом, необхідно мати

технічну освіту, третій розряд слюса�

ря та пройти школу машиніста. Під�

готовка фахівця займає більше року.

Усі екскурсанти залишились задо�

волені прогулянкою й отримали від�

повіді на усі свої питання. “Було ці�

каво подивитись на роботу метро,

як�то кажуть, зсередини. Адже що�

дня ми користуємося цим видом

транспорту й маємо бути впевнені,

що це безпечно,— ділиться вражен�

нями з “Хрещатиком” відвідувач де�

по Геннадій Устиловський.— Ще ці�

каво було дізнатись, що у нас маши�

ністами працюють тільки чоловіки,

а в Росії цю роботу виконують й

жінки”

У місті визначено дві лікувальні установи (на правому
та лівому березі), на базі яких створені спеціальні

кабінети, у яких наркозалежні вагітні жінки можуть
отримати усі необхідні консультації та медичну

допомогу

Перший заст пни дире тора Департамент охорони здоров`я Валентина Залесь а на олосила, що наразі місто проводить
вели робот з лі арями стосовно роботи з нар озалежними ва ітними пацієнт ами: відб ваються навчання, тренін и

Відвід вачам еле тродепо "Хар івсь е" працівни и метрополітен розповіли, де
відстоюються потя и, де їх миють, ремонт ють, та я онтролюється процес їх
виход та зняття з лінії

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



–≤ÿ≈ÕÕfl  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»

3

КУЛЬТУРА
Хрещатик 26 липня 2013 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Офіційні заходи з на оди 1025-
річчя Хрещення Р сі розпочали-
ся 24 липня з освячення та Бо-
жественної літ р ії Свято-Воло-
димирсь ом храмі та тривати-
м ть до 30 липня. У Києві з -
стрін ться президенти п’яти ра-
їн, дев’ять митрополитів і пред-
ставниць і деле ації шести по-
місних православних цер ов, ти-
сячі паломни ів. Тож місто під-
от вало для остей та меш ан-
ців столиці вели і ці ав про-
рам . Зо рема численні он-
церти та вистав и, я і допомо-
ж ть ожном відч ти д х свята.
Що варто побачити на вихідних,
з’яс вав “Хрещати ”.

Богослужіння та святі реліквії 
для вірян

Сьогодні в Україну прибули предстоятелі та

представники усіх помісних православних

церков. О 15.00 відбудеться урочиста Академія

у Палаці “Україна” за участі Президента Вік!

тора Януковича, урядовців та членів Всеукра!

їнської ради церков і релігійних організацій.

Увечері, о 21.00, розпочнеться церемонія зу!

стрічі Хреста Андрія Первозванного у Києво!

Печерській лаврі. Це велика святиня, пов’яза!

на з нашим апостолом, який дійшов до київ!

ських пагорбів, поставив тут хрест і пророчо

сказав, що на цьому місці буде велике місто.

Хрест Андрія Первозванного з православного

собору грецького міста Патри доставили до

столиці України спецпоїздом із Москви.

Суботні урочистості розпочнуться о 10.00 з

урочистого молебню на Володимирській гірці.

А з 17.00 на Соборній площі Києво!Печерської

лаври триватиме вечірнє богослужіння. Цього

ж дня до Києва прибуде і Міжнародна хресна

хода з мощами Святого рівноапостольного

князя Володимира, яка стартувала у травні в

Росії та пройшла десятки російських,

білоруських та українських міст. На Хрещатику

святиню зустрічатимуть духовенство та віряни.

У неділю, 28 липня, о 9.00 відбудеться Боже!

ственна літургія на Соборній площі Києво!

Печерської лаври.

Пряму трансляцію молебню на Володимир!

ській гірці 27 липня о 9.55 і літургію у Києво!

Печерській лаврі 28 липня о 8.45 вестимуть

Перший Національний, “Інтер” та ТРК “Ки!

їв”, а радіотрансляцію — Перший канал Укра!

їнського радіо.

Прогулянка по оновлених місцях
столиці

Спеціально до свята у місті відремонтували

один із головних символів Києва — пам’ятник

Володимирові Великому. Нове життя отримав

пам’ятник Магдебурзькому праву, який багато

років залишався у занедбаному стані, та схо!

довий комплекс, що веде до нього. Також об!

лаштували і підземний перехід від колони до

набережної, його стіни прикрасили чорно!бі!

лими малюнками, а на виході з переходу роз!

містили барельєфи із зображенням ангелів і

Володимира Великого.

28 липня на набережній біля Колони

Магдебурзького права стартує виставка

Всеукраїнського бліц!конкурсу на кращий

ескіз для пам’ятника на честь 1025!річчя

Хрещення Русі. Проголосувати за вподо!

баний проект кияни можуть до 27 липня

на сайті Департаменту містобудування та

архітектури (www.kga.gov.ua) або на офі!

ційній сторінці Департаменту у Фейсбуці

(www.facebook.com/dmakmda/events). Па!

ралельно роботи оцінюють професійне та

почесне журі.

Крім того, під час свята центр міста стане

пішохідним. За інформацією столичної Держ!

автоінспекції, у суботу з 10.00 до 22.00 пере!

криють для проїзду автомобілів вулицю Хре!

щатик від вулиці Богдана Хмельницького до

Інститутської. У неділю на цій ділянці рух бу!

де обмежено з 8.00 до 22.00. У суботу для зруч!

ності паломників також тимчасово перекри!

ють вулицю Трьохсвятительську від Європей!

ської до Михайлівської площі, вулицю Лавр!

ську від площі Слави до вулиці Цитадельної та

вулицю Грушевського від вулиці Шовкович!

ної до Кріпосного провулка.

Також у святкові дні на березі Дніпра під сті!

нами Києво!Печерської лаври розпочнеться

будівництво храму на честь Хрестителя Русі і

головної хрещенської купелі країни. У струк!

туру комплексу увійде парафіяльний храм,

дзвіниця, водохресні купелі, музей Право!

слав’я і діорама “Хрещення Русі”.

Всенародне караоке, рок, духовна
музика, дзвони та світломузичне
шоу

27 липня о 18.00 стартує грандіозний свят!

ковий концерт на Хрещатику. Родзинкою за!

ходу стане масове хорове виконання народних

пісень, які визначать шляхом голосування у

соцмережах. Текст пісень буде виведений на

екрани, які розмістять уздовж головної вулиці

міста. Усіх охочих запрошують встановити ре!

корд — найбільший за всю історію народний

хор киян та гостей міста.

Сам концерт стане духовно!пізнавальним

дійством. Його основу складуть п’ять корот!

кометражних сюжетів — чесні, подекуди

жорсткі оцінки нашої історії, відтворення дня

сьогоднішнього і спроба зазирнути у день зав!

трашній. На двох сценах поблизу будівлі місь!

кої адміністрації співатимуть вітчизняні та за!

рубіжні артисти, а також церковні хори. За!

плановано виступи зведеного хору київських

монастирів, хору імені Верьовки, Кубанського

козачого хору, гуртів “Воскресение”, “Аліса”,

“Ю!Пітер” і В’ячеслав Бутусов, С. К. А. Й.,

“Брати Карамазови”.

28 липня після освячення реконструкції

нижнього пам’ятника Святому Володимиру

(Колона Магдебурзького права) на набереж!

ній Дніпра розпочнеться концерт духовної му!

зики. Завершиться дійство феєрверком та уні!

кальним світломузичним шоу, під час якого за

допомогою лазерних спецефектів покажуть

сторінки історії українського народу та нашо!

го міста.

27 та 28 липня о 18.00 вперше для киян та

гостей міста відбудуться “Вечори дзвонів на

Співочому полі”, який організовує КО “Київ!

зеленбуд”. Дзвони зазвучать під керівництвом

заслуженого артиста України Георгія Чернен!

ка. Святковий передзвін доповнить виконан!

ня на карильйоні найвідоміших творів Мико!

ли Лисенка, Миколи Леонтовича, Кирила

Стеценка та інших українських композиторів.

Усіх, хто завітає на Співоче поле Печерського

ландшафтного парку, очікує тематична ви!

ставка квітів. Вона оповідає історію Хрещен!

ня Русі за допомогою таких композицій, як

“Таїнство хрещення немовляти”, “Апостол

Андрій Первозванний”, “Княгиня Ольга”,

“Нестор Літописець”, “Оранта”, “Шлях до

істини”.

У музеях Києва представлені 
унікальні експонати

Спеціально до свята у місті відкрилися нові

експозиції, відвідувачі яких мають змогу до!

торкнутися до духовних святинь. У Музеї іс!

торії міста Києва (вул. Б. Хмельницького, 7)

діє виставка “Скарби Лавр України”. До 15

серпня усі охочі мають чудову можливість діз!

натися більше про історію трьох Свято!Ус!

пенських лавр — Києво!Печерської, Почаїв!

ської та Святогірської. А також на власні очі

побачити ікони, церковні книги, хрести, по!

тирі та інші культові предмети.

В “Українському домі” (вул. Хрещатик, 2)

відкрилася виставка “X століть Православ’я.

Історія православної Русі в образах її святих”.

До 6 серпня у рамках проекту представлені 150

ікон православних святих з Х по ХХ століття,

які вплинули на православну традицію. Також

тут розміщені інформаційні матеріали про

святих: життєпис у контексті історичних по!

дій, їхні долі, відомості про те, де зараз збері!

гаються їхні мощі, чому вони протегують, ці!

каві факти тощо. А в Національній парла!

ментській бібліотеці (вул. Грушевського, 1)

сьогодні завершується книжкова виставка

православної літератури. Серед новинок, ви!

даних за програмою “Українська книга”,—

“Українська православна енциклопедія”

Л. Кукушкіна (“Фоліо”), “Популярна істо!

рія християнства” С. Саннікова (“Мис!

тецтво”), книги “Зруйновані храми і мо!

настирі України” та “Історія української

ікони Х!ХХ ст.” Д. Степовика (“Либідь”).

Одразу кілька експозицій тривають у Націо!

нальному заповіднику “Софія Київська” (вул.

Володимирська, 24). У Будинку митрополита

представлені виставки “Рафаїл Заборовський,

Митрополит Київський, Галицький і всієї Ма!

лої Русі (1731!1747)” та “Українська ікона

XVI!XVIII ст. (з приватних колекцій)”. Експо!

зиція першої виставки присвячена видатному

духовному діячеві України ХVІІІ ст.— митро!

политу Рафаїлу (Заборовському), друга репре!

зентує шедеври іконопису доби бароко, що

зберігаються у приватних збірках. Поєднання

двох виставок в один експозиційний проект

дає можливість побачити, як вплинула діяль!

ність митрополита Рафаїла на розбудову цер!

ков і монастирів, розвиток просвітництва, ви!

давничої справи та образотворчого мистецтва.

А масштабний міжмузейний проект “Свята

Православної Церкви” на другому поверсі

“Хлібні” репрезентує твори українського та

російського іконопису з колекцій вітчизняних

музеїв та з приватних збірок, а також ікони з

ризниці Блаженнійшого митрополита Київ!

ського і Всієї України Володимира — всього

на експозиції буде представлено близько 150!

ти ікон. Виставка має за мету розповісти про

ікону як феномен православної культури, від!

крити двоїстість її природи, виявити бого!

словський та художній змісти через розповідь

про найбільш шановані свята, що пов’язані із

важливими подіями Євангельської історії,

культом окремих святих. У приміщенні Цен!

трального державного архіву!музею літерату!

ри і мистецтва України (вул. Володимирська,

22!а, територія заповідника “Софія Київ!

ська”) відкрилася документальна виставка

“Духовні святині Києва”. В експозиції вико!

ристано понад 200 історичних документів,

планів, креслень та фотоматеріалів, що опові!

дають про долю християнської церкви на те!

риторії України. Зокрема висвітлена госпо!

дарська, наукова, культурна та релігійна діяль!

ність таких київських святинь, як Десятинна

церква, Свято!Успенська Києво!Печерська

лавра, Братський Богоявленський монастир,

Михайлівський монастир, Софійський собор.

А в Національному Києво!Печерському іс!

торико!культурному заповіднику у корпусі

№ 4 працює виставка “Врятуй і збережи”, на

якій експонується понад 80 пам’ятників цер!

ковного мистецтва XIV!ХХ ст. з колекції запо!

відника — старовинні ікони, срібні хрести, на!

престольні Євангелія в урочистих срібних з

позолотою оправах, вишукані літургійні тка!

нини, розшиті срібними і золотими нитками.

Київський національний музей російського

мистецтва запрошує оглянути “Скарби право!

слав’я. Іконопис з колекції музею та приват!

них зібрань”. На виставці представлено близь!

ко 40 творів ХІІІ!XVIII ст. Серед них — шедев!

ри з колекції музею, зокрема ікони “Борис і

Гліб” (XIII ст.), “Юрій Змієборець” (поч. XVI

ст.), “Грузинська ікона Божої Матері” (сер.

XVI ст.), а також унікальні пам’ятки давньору!

ського мистецтва — виносні ікони XVI ст.,

твори декоративно!прикладного мистецтва.

Центральна виставка, приурочена до 1025!

річчя Хрещення Русі, відбудеться у “Мистець!

кому арсеналі” (вул. Лаврська, 10!12). В екс!

позиції проекту “Велике і величне” зібрані

1000 творів українського мистецтва з колекцій

35!ти провідних музеїв України — художніх,

історичних та археологічних. Через призму

мистецтва демонструється цивілізаційний

вплив християнства на розвиток культури в

Україні. Експозиція охоплює історію понад

п’ятнадцяти тисячоліть — від епохи палеоліту,

Трипілля, античних міст Північного Причор!

номор’я через давньоруське, барокове, класи!

цистичне мистецтво до модернізму і постмо!

дернізму. Вона продемонструє, як художні

традиції Сходу і Заходу органічно адаптували!

ся на місцевому культурному ґрунті, створив!

ши унікальні художні явища світового значен!

ня. Більшість експонатів широка публіка по!

бачить вперше.

За містом святкують з лицарями

27 та 28 липня 1025!річчя Хрещення Русі

відзначатимуть і у “Парку Київська Русь”. На

відвідувачів чекають відтворення сцен із істо!

рії Русі, видовищні лицарські бої, перегони

на колісницях, турнір кінних лучників та

змагання кінних лицарів. Окрім того, у Пар!

ку планується безліч розваг, серед яких май!

стер!класи з народних ремесел, із володіння

середньовічною зброєю, веселі стародавні іг!

ри, запальні слов’янські хороводи та захоп!

люючий танцювальний флешмоб. Завер!

шиться святкування масовим дійством —

створення “живої” цифри 988 як дати і сим!

волу хрещення Русі, у якому зможуть взяти

участь усі присутні

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

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 75 (1203)

П’ЯТНИЦЯ,
26 липня
2013 року

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18 червня 2009 року
№ 643/1699 "Про надання дозволу комунальному підприємству 
"Дирекція будівництва шляхово+транспортних споруд м. Києва" 

на демонтаж майна, яке належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та перебуває у володінні та користуванні
відкритого акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал"

Рішення Київської міської ради № 162/9219 від 18 квітня 2013 року 
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра+

їні", враховуючи спільне клопотання КП "Дирекція будівництва шляхово+транспортних споруд м. Києва" та ПАТ "АК "Київводока+
нал" (лист від 12 жовтня 2012 року № 31+2020), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 18 червня 2009 року
№ 643/1699 "Про надання дозволу комунальному підприємству "Дирекція
будівництва шляхово!транспортних споруд м. Києва" на демонтаж майна,
яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Ки!
єва та перебуває у володінні та користуванні відкритого акціонерного то!
вариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" такі зміни:

1.1. У заголовку та по тексту рішення слова "відкрите акціонерне това!
риство "Акціонерна компанія "Київводоканал" замінити на слова "публіч!

не акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал" у відпо!
відних відмінках.

1.2. У підпункті 2.2 пункту 2 слова "тій самій ділянці в іншому місці" за!
мінити словами "земельній ділянці на вул. Колекторній, 1".

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

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про закріплення об'єктів комунальної власності територіальної громади 
м. Києва на вул. І. Крамського, 16

Рішення Київської міської ради № 173/9230 від 18 квітня 2013 року 

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, частини п'ятої статті 60 За+
кону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення Департаменту соціальної політики виконавчого ор+
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 20 листопада 2012 року № 12+2651) та з метою ра+
ціонального використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Закріпити на праві оперативного управління за Київським міським

територіальним центром соціального обслуговування п'ять гаражних бок!
сів та автомийку загальною площею 400,3 кв. м на вул. І. Крамського, 16,
літер "2Б", три гаражних бокси та побутове приміщення загальною пло!

щею 234,2 кв. м на вул. І. Крамського, 16, літер "2В", які належать до ко!
мунальної власності територіальної громади міста Києва.

2. Святошинському психоневрологічному інтернату в установлено!
му порядку здійснити передачу об'єктів згідно з пунктом 1 цього рі!
шення.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер!

жавній адміністрації) привести у відповідність до цього рішення свої роз!
порядчі документи.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "МАКС+ПАРК" 
земельної ділянки для експлуатації комплексу з продажу та обслуговування

автомобілів на вул. Кіровоградській, 19 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 254/9311 від 18 квітня 2013 року 

Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону Укра+
їни від 06.09.2012 № 5245+VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності" та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської
ради від 06.10.2005 № 93/3557 "Про надання та передачу Державній
спеціальній (воєнізованій) аварійно!рятувальній службі МНС України
земельних ділянок для експлуатації та обслуговування адміністратив!
ного будинку та господарських споруд на вул. Кіровоградській, 19 у Го!
лосіївському районі м. Києва" як таке, що не було виконане, та у зв'яз!
ку з відчуженням Регіональним відділенням Фонду державного майна
України по м. Києву нерухомого майна, розташованого на земельній ді!
лянці.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділян!
ки товариству з обмеженою відповідальністю "МАКС!ПАРК" для експлу!
атації комплексу з продажу та обслуговування автомобілів на вул. Кірово!
градській, 19 у Голосіївському районі м. Києва (справа Д!6348, заява ДЦ
№ 01018!000075524!014 від 27.02.2013).

3. Передати товариству з обмеженою відповідальністю "МАКС!ПАРК",
за умови виконання пункту 4 цього рішення, в короткострокову оренду на
5 років земельну ділянку площею 0,7039 га (кадастровий номер
8000000000:79:077:0100) для експлуатації комплексу з продажу та обслу!

говування автомобілів на вул. Кіровоградській, 19 у Голосіївському райо!
ні м. Києва із земель комунальної власності територіальної громади міс!
та Києва у зв'язку з переходом права власності на майно (договір купівлі!
продажу нежитлових приміщень державної власності шляхом викупу від
14.12.2010 № 20875).

4. Товариству з обмеженою відповідальністю "МАКС!ПАРК":
4.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог

статті 96 Земельного кодексу України.
4.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та

експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в ме!
жах земельної ділянки.

4.3. У місячний термін надати до Департаменту земельних ресурсів ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації) документи, визначені законодавством, необхідні для укладан!
ня договору оренди земельної ділянки.

4.4. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.
4.5. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управління містобу!

дування та архітектури від 13.08.2012 № 10490/0/18!3/19!12.

1025�річчя Хрещення Русі у столиці
відзначатимуть з розмахом
Як долучитися до релігійного свята, дізнавався "Хрещатик"
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 26 липня 2013 року

1. Встановити тарифи на виробництво і постачання теплової енергії
Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕлітЖитлоСервіс" для потреб
населення та інших споживачів, що додаються.

2. Встановити тарифи на комунальні послуги з централізованого опа&
лення Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕлітЖитлоСервіс" для
проведення розрахунків з іншими споживачами будинків № 8, № 10 на
вул. Кропивницького та № 7&В на вул. Басейній, що додаються.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Після набрання чинності цього розпорядження виконавець послуг не

менше ніж за 15 днів до моменту введення у дію тарифів на комунальні
послуги з централізованого опалення повідомляє про їх зміну споживачів

з посиланням на це розпорядження. Тарифи, що передбачені у пункті 2,
вводяться у дію з першого числа наступного місяця після спливу терміну
повідомлення споживачів про зміну тарифів.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів&
никові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь&
кої державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо ви&
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у м. Києві 

15 липня 2013 р. за № 37/1029

Про встановлення тарифів на виробництво і постачання теплової енергії 
та тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення 
Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕлітЖитлоСервіс"

Розпорядження № 1019 від 25 червня 2013 року
Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 20 Закону України "Про теплопостачан-

ня", статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів Укршни від 01 червня 2011 р. № 869
"Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 01 серпня 2011 р. № 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731", з метою
запровадження економічно обґрунтованих тарифів:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 25.06.2013 р. № 1019

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у м. Києві 

15 липня 2013 р. за № 37/1029

Тарифи
на виробництво і постачання теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю

"ЕлітЖитлоСервіс" для потреб населення та інших споживачів

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 25.06.2013 р. № 1019

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у м. Києві

15 липня 2013 р. за № 38/1030

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення Товариству з обмеженою 

відповідальністю "ЕлітЖитлоСервіс" для проведення розрахунків з іншими споживачами
будинків № 8, № 10 на вул. Кропивницького та № 7-В на вул. Басейній

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у м. Києві 

15 липня 2013 р. за № 35/1027

Про встановлення тарифів 
на виробництво і постачання теплової енергії 

та тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення 
Товариству з обмеженою відповідальністю "Житлокомфорт"

Розпорядження № 1020 від 25 червня 2013 року
Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 20 Закону України "Про теплопостачан-

ня", статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869
"Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 01 серпня 2011 р. № 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731", з метою
запровадження економічно обґрунтованих тарифів:

1. Встановити тарифи на виробництво і постачання теплової енергії
Товариству з обмеженою відповідальністю "Житлокомфорт" для потреб
населення та інших споживачів, що додаються.

2. Встановити тарифи на комунальні послуги з централізованого
опалення Товариству з обмеженою відповідальністю "Житлокомфорт"
для проведення розрахунків з іншими споживачами будинку № 7 на
вул. І. Гонти, що додаються.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Після набрання чинності цього розпорядження виконавець послуг не

менше ніж за 15 днів до моменту введення у дію тарифів на комунальні
послуги з централізованого опалення повідомляє про їх зміну споживачів

з посиланням на це розпорядження. Тарифи, що передбачені у пункті 2,
вводяться у дію з першого числа наступного місяця після спливу терміну
повідомлення споживачів про зміну тарифів.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів&
никові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь&
кої державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо ви&
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф на одиницю виміру
за місяць, грн (зПДВ)

1. Централізоване опалення   за наявності квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується на опалення

1 Гкал 850,51

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 171,25 9 якщо будинковий засіб обліку теплової
енергії належить Товариству з обмеженою
відповідальністю "ЕлітЖитлоСервіс" 
169,389 якщо будинковий засіб обліку теплової
енергії належить балансоутримувачу жилого
будинку або відсутній

205,509 якщо будинковий засіб обліку теплової енергії
належить Товариству з обмеженою відповідальністю
"ЕлітЖитлоСервіс" 
203,269 якщо будинковий засіб обліку теплової енергії
належить балансоутримувачу жилого будинку або
відсутній

2. Інші споживачі
(крім населення)

708,76 850,51

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 25.06.2013 р. № 1020

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у м. Києві

15 липня 2013 р. за № 35/1027

Тарифи
на виробництво і постачання теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю

"Житлокомфорт" для потреб населення та інших споживачів

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 25.06.2013 р. № 1020

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у м. Києві

15 липня 2013 р. за № 36/1028

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення Товариству з обмеженою 

відповідальністю "Житлокомфорт" для проведення розрахунків з іншими споживачами 
будинку № 7 на вул. І. Гонти

Примітка:
Розрахунки за централізоване опалення при відсутності квартирного (на приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка вико&

ристовується на опалення, проводяться щомісячно протягом опалювального періоду відповідно до опалюваної площі.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження змін до Плану заходів щодо наповнення бюджету м. Києва,
економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни у 2013 році
Розпорядження № 1146 від 10 липня 2013 року

Відповідно до статті 119 Конституції України, статей 2, 6, 13,18,39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону
України від 07 липня 2011 року "Про Державний земельний кадастр", Указу Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013
"Про Міністерство доходів і зборів України", постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 943 "Про економію
державних коштів", з метою збільшення надходжень до бюджету м. Києва, економного та раціонального використання бюджет-
них коштів:

1. Затвердити зміни до Плану заходів щодо наповнення бюджету м. Ки&
єва, економного і раціонального використання бюджетних коштів та поси&
лення фінансово&бюджетної дисципліни у 2013 році, затвердженого роз&
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 27 лютого 2013 року № 254, що додаються.

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

Виконуючий обов'язки голови А. Голубченко

№ Найменування послуги Одиниця
Тариф за

одиницю виміру
за місяць, 

грн (зПДВ)

1. Централізоване опалення за наявності квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується на опалення

1 Гкал 788,36

2. Централізоване опалення за відсутності квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується на опалення

1 кв. м опалюваної площі
на місяць в опалювальний
період

17,15

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 171,25 9 якщо будинковий засіб обліку теплової енергії
належить Товариству з обмеженою відповідальністю
"Житлокомфорт" 
169,389 якщо будинковий засіб обліку теплової
енергії належить балансоутримувачу жилого будинку
або відсутній

205,509 якщо будинковий засіб обліку теплової
енергії належить Товариству з обмеженою
відповідальністю "Житлокомфорт" 
203,269 якщо будинковий засіб обліку теплової
енергії належить балансоутримувачу жилого
будинку або відсутній

2. Інші споживачі
(крім населення)

656,97 788,36

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 10.07.2013 р. № 1146

Зміни 
до Плану заходів щодо наповнення бюджету м. Києва, економного і раціонального 
використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни 

у 2013 році

1. Позиції 1.2.3, 1.2.8 Плану заходів виключити.
2. У позиції 1.4.1 Плану заходів слова "Департамент житлово&кому&

нального господарства" замінити словами "Управління туризму".
3. У тексті Плану заходів слова "Державна податкова служба у м. Ки&

єві" у всіх відмінках замінити словами "Головне управління Міністерства
доходів і зборів у м. Києві" та слова "Окружна Державна податкова служ&

ба — центральний офіс з обслуговування великих платників податків Дер&
жавної податкової служби"&у всіх відмінках словами "Міжрегіональне го&
ловне управління — Центральний офіс з обслуговування великих платни&
ків Міністерства доходів і зборів" у відповідних відмінках.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

4.6. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівниц&
тва питання оформлення дозвільної та проектно&кошторисної документа&
ції вирішувати в порядку, визначеному законодавством України.

5. Попередити землекористувача, що використання земельної ділянки не
за цільовим призначенням тягне за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.

6. Це рішення втрачає чинність через дванадцять місяців після набут&

тя ним чинності у разі, якщо протягом цього строку не укладено відповід&
ний договір оренди земельної ділянки.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про передачу у власність релігійній громаді Української православної церкви
парафії на честь Преподобного Феодора Освяченого 

у Шевченківському районі м. Києва нежилих будинків 
на вул. Тропініна, 10, літ. "А", літ. "Б", літ. "В", літ. "Г", літ. "Д"

Рішення Київської міської ради № 179/9236 від 18 квітня 2013 року 
Відповідно до статей 319, 327, 329 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Зако-

ну України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", враховуючи
протокольне доручення № 3 додатка до протоколу № 4 пленарного засідання XI сесії Київради VI скликання від 21 лютого 2013 ро-
ку (лист Київської міської ради від 04 березня 2013 року № 225-ПД-20), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Передати у власність релігійній громаді Української православної

церкви парафії на честь Преподобного Феодора Освяченого у Шевченків&
ському районі м. Києва нежилі будинки на вул. Тропініна, 10, літ. "А" пло&

щею 509,4 кв. м, літ. "Б" площею 37,2 кв. м, літ. "В" площею 68,1 кв. м,
літ. "Г" площею 173,2 кв. м, літ. "Д" площею 5,4 кв. м

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу

Про передачу об'єкта комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

до сфери управління Голосіївської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Рішення Київської міської ради № 182/9239 від 18 квітня 2013 року 
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні", враховуючи звернення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 16 листопада 2012 року
№ 02/3063) та комунального підприємства "Київпастранс" (лист від 24 грудня 2012 року № 14-01/01-346), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації будівлю на вул. Васильківській, 18&б, літ. "А" для
відновлення діяльності дитячого дошкільного закладу.

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно
з комунальним підприємством "Київпастранс" та Голосіївською районною

в місті Києві державною адміністрацією в установленому порядку здійс&
нити передачу об'єкта, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі&
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Київради (Київської міської державної адміністрації) спільно з комуналь&
ним підприємством "Київжитлоспецексплуатація" здійснити в установле&
ному законодавством України порядку передачу згідно з пунктом 1 цього
рішення.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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Про організацію літнього відпочинку та забезпечення безпеки населення 
на водних об'єктах міста Києва у 2013 році

Розпорядження № 751 від 21 травня 2013 року
Відповідно до підпунктів 7, 8 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про

благоустрій населених пунктів", розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року № 190/2001 — рп "Про невідкладні за-
ходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах", наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03 грудня 2001 року № 272 "Про затвердження Правил охо-
рони життя людей на водних об'єктах України" (із змінами та доповненнями), рішення Київської міської ради від 26 травня 2005
року № 393/2968 "Про встановлення Правил користування водними об'єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у м. Ки-
єві", рішення Київської міської ради від 22 січня 2009 року № 38/1093 "Про використання земель водного фонду та прибережних
захисних смуг у м. Києві" та з метою поліпшення організації літнього відпочинку киян та гостей столиці на міських пляжах, зонах
відпочинку біля води та водних об'єктах, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

І. Затвердити:
1.1. Перелік міських пляжів, на яких дозволено відпочинок з купанням

в літньому оздоровчому сезоні 2013 року, що додається.

1.2. Перелік зон відпочинку біля води, на яких за умов виконання ком&
плексу заходів із благоустрою та облаштування дозволено відпочинок з
купанням в літньому оздоровчому сезоні 2013 року, що додається.
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 26 липня 2013 року

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 17 листопада 2009 року № 1294
"Про спорудження пам'ятника Олені Телізі на території 

Меморіального комплексу "Бабин Яр" у м. Києві"
Розпорядження № 685 від 14 травня 2013 року

Відповідно до ст.31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про регулювання містобудівної ді-
яльності", Указу Президента України від 22 травня 2006 року № 416/2006 "Про відзначення 100-річчя від дня народження Олени Те-
ліги", з метою спорудження пам'ятника видатній українській поетесі Олені Телізі та її соратникам, що боролися за незалежність
України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь&
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 листопада 2009
року № 1294 "Про спорудження пам'ятника Олені Телізі на території Ме&
моріального комплексу "Бабин Яр" у м. Києві", а саме:

1.1. Заголовок розпорядження викласти в такій редакції:"Про спору&
дження пам'ятника Олені Телізі та її соратникам, що боролися за неза&
лежність України, на території Меморіального комплексу "Бабин Яр" у м.
Києві".

1.2. У преамбулі розпорядження слова "Про планування та забудову
територій" замінити словами "Про регулювання містобудівної діяльності".

1.3. Пункт 1 розпорядження викласти в такій редакції:
"1. Спорудити пам'ятник Олені Телізі та її соратникам, що боролись за

незалежність України, на території Меморіального комплексу "Бабин Яр"
у м. Києві".

1.4. У підпункті 2.3 пункту 2 розпорядження слова "Головного управ&
ління охорони культурної спадщини" замінити словами "Управління охо&
рони культурної спадщини".

1.5. Пункт 3 розпорядження викласти в такій редакції:
"3. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених в пункті 1 цьо&

го розпорядження, буде здійснюватися за рахунок коштів державного бю&

джету та коштів міського бюджету, передбачених Програмою економічно&
го і соціального розвитку м. Києва на 201З рік".

1.6. Пункт 4 розпорядження викласти в такій редакції:
"4. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
подати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Ки&
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестицій&
ні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря&
дження, до програм економічного та соціального розвитку м. Києва на
2013 та наступні роки".

1.7. Пункт 5 розпорядження викласти в такій редакції:
"5. Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) здійснити заходи, пов'язані з
організацією офіційного відкриття пам'ятника видатній українській поете&
сі Олені Телізі та її соратникам, що боролися за незалежність України, в
межах загального обсягу витрат по галузі "Культура і мистецтво".

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

Голова О. Попов

Про виконання робіт 
з оснащення інженерних вводів житлових будинків 

теплолічильниками
Розпорядження № 762 від 23 травня 2013 року

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою виконання робіт
з оснащення інженерних вводів житлових будинків, у межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити замовником виконання робіт з оснащення інженерних
вводів житлових будинків теплолічильниками комунальне підприємство
"Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м. Києва" виконавчого органу Київської міської ра&
ди (Київської міської державної адміністрації) (далі — КП "ГВП") згідно з
переліком, затвердженим розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 червня
2012 року № 957 "Про розробку проектно&кошторисної документації для
оснащення інженерних вводів житлових будинків теплолічильниками" (із
змінами).

2. КП "ГВП":
2.1. Визначити організації для виконання робіт з оснащення інженер&

них вводів житлових будинків теплолічильниками у встановленому поряд&
ку.

2.2. Забезпечити виконання робіт з оснащення інженерних вводів жит&
лових будинків теплолічильниками, зазначених у пункті 1 цього розпоря&
дження.

2.3. Роботи з оснащення інженерних вводів житлових будинків тепло&
лічильниками виконувати відповідно до проектно&кошторисної докумен&
тації, затвердженої у встановленому порядку.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви&
конання будівельних робіт.

2.5. Під час укладання замовником договору підряду на виконання ро&
біт з оснащення інженерних вводів житлових будинків теплолічильниками
обов'язково передбачати умови щодо надання підрядником гарантій
якості виконаних робіт та встановити гарантійні терміни експлуатації об&
ладнання.

3. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цьо&
го розпорядження, буде здійснюватись відповідно до показників програм
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні ро&
ки.

4. Департаменту житлово&комунальної інфраструктури виконавчого ор&
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по&
дати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київ&
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні
пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря&
дження, до проектів програм економічного і соціального розвитку м. Ки&
єва на 2014 рік та наступні роки.

5. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комунальної власності
територіальної громади міста Києва.

6. Доручити Департаменту комунальної власності 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
встановленого майна після завершення робіт, зазначених у пункті 1 цьо&
го розпорядження.

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

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

Голова О. Попов

Про організацію дорожнього руху тимчасовим технологічним проїздом 
з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку 
під час реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі

Розпорядження № 768 від 24 травня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 26 Закону України "Про дорожній рух",

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 січня 2005 року № 42
"Про реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі у Подільському районі", враховуючи технологію реконструкції
транспортної розв'язки на Поштовій площі, з метою завершення будівництва підземного пішохідного переходу через Боричів узвіз,
прокладання інженерних мереж на Боричевому узвозі, а також вертикального планування та дорожні роботи на примиканні Бо-
ричевого узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької (відповідно до проекту організації будівництва та проекту виконання робіт),
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству "Дирекція будівництва шляхово&транс&
портних споруд м. Києва" як замовнику з реконструкції транспортної роз&
в'язки на Поштовій площі:

1.1 Розробити схему організації дорожнього руху автомобільного
транспорту тимчасовим технологічним проїздом з Володимирського
узвозу на вулицю Набережно&Хрещатицьку та погодити її з управлінням
ДАІ ГУ МВС в м. Києві та Управлінням державної охорони України.

1.2. Провести статичне та динамічне випробування новозбудованої ес&
такади, яка входить до складу тимчасового технологічного проїзду з Во&
лодимирського узвозу на вулицю Набережно&Хрещатицьку.

1.3. Надати Інспекції державного архітектурно&будівельного контролю
у м. Києві документацію, яка підтверджує необхідність організації тимча&
сового технологічного проїзду з Володимирського узвозу на вулицю На&
бережно&Хрещатицьку.

1.4. Разом з корпорацією "Альтіс&Холдинг" вирішити питання спла&
ти комунальному підприємству "Київавтошляхміст" за роботи приби&
рання проїзної частини та тротуарів у обсязі 3440 кв. м (у тому числі

естакади 1940 кв. м), які входять до тимчасового технологічного про&
їзду.

1.5. Організувати в термін з 25 травня 2013 року до 01 січня 2014 ро&
ку рух автотранспорту з Володимирсьюго узвозу на вулицю Набережно&
Хрещатицьку по тимчасовому технологічному проїзду відповідно до пого&
дженої та затвердженої у встановленому порядку схеми організації до&
рожнього руху автотранспорту та пішоходів.

2. Комунальній корпорації "Київавтодор" за замовленням корпорації
"Альтіс&Холдинг" забезпечити експлуатацію тимчасового технологічного
проїзду та тротуарів у обсязі 3440 кв. м (у тому числі естакади 1940 кв. м).

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

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

Голова О. Попов

Про створення робочої групи з опрацювання питання створення 
страхової компанії, заснованої на комунальній власності 

територіальної громади м. Києва
Розпорядження № 693 від 14 травня 2013 року

Відповідно до частини другої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення мешкан-
ців міста Києва якісною медичною допомогою та забезпечення впровадження Програми економічних реформ на 2010—2014 роки
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" від 02 червня 2010 року та Протоколу наради щодо
необхідності створення муніципальної страхової компанії з метою впровадження програм добровільного медичного страхування
у м. Києві від 05 лютого 2013 року:

1. Створити робочу групу з опрацювання питання створення страхової
компанії, заснованої на комунальній власності територіальної громади м.
Києва (далі — Робоча група), та затвердити її склад, що додається.

2. Робочій групі за результатами проведеної роботи надати голові Ки&
ївської міської державної адміністрації узгоджені пропозиції в термін до
31 травня 2013 року.

3. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати з
урахуванням пропозицій Робочої групи відповідні розпорядчі докумен&
ти.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 10 листопада 2011 року № 2081 
"Про термінове виконання робіт з реконструкції будівель 

по Андріївському узвозу, 20 (А, Б) 
під "Київський драматичний театр на Подолі" У Подільському районі"

Розпорядження № 699 від 14 травня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь&
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 листопада 2011
року № 2081 "Про термінове виконання робіт з реконструкції будівель по
Андріївському узвозу, 20 (А, Б) під "Київський драматичний театр на По&
долі" у Подільському районі", а саме:

1.1. У підпункті 1.1. пункту 1 розпорядження слова та цифри "до
31.12.2012 року" виключити.

1.2. Пункт 2 розпорядження викласти в такій редакції:
"2. Фінансування робіт, зазначених в підпункті 1.1. пункту 1 розпоря&

дження, в 2013 році буде здійснено відповідно до Програми економічно&
го і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік".

1.3. Пункт 3 розпорядження викласти в такій редакції:
"3. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
подати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Ки&
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестицій&
ні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря&
дження, до Програм економічного та соціального розвитку м. Києва на
2013 рік та наступні роки",

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

Голова О. Попов

Про запровадження електронного запису дітей 
до дошкільних навчальних закладів комунальної власності територіальної

громади міста Києва
Розпорядження № 760 від 23 травня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", позиції 4 пункту 27 Плану заходів з впрова-
дження ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012
року № 514-р, з метою створення рівних умов для забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Запровадити в місті Києві електронний запис дітей до дошкільних
навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста
Києва.

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійсни&
ти організаційно&правові заходи щодо виконання пункту 1 цього розпоря&
дження.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ&
ника голови Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

1.3. Перелік водних об'єктів, які не рекомендовані для купання в літ&
ньому оздоровчому сезоні 2013 року, що додається.

1.4. Перелік зон відповідальності та зон патрулювання рятувально&во&
долазних станцій, рятувальних станцій та рятувальних постів комунально&
го підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації зе&
мель водного фонду м. Києва "Плесо" в літньому оздоровчому сезоні
2013 року, що додається.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям спільно з кому&
нальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київ&
ської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлу&
атації земель водного фонду м. Києва "Плесо" (далі — КП "Плесо"):

2.1. Організувати роботу із своєчасної підготовки міських пляжів та зон
відпочинку біля води (далі — місця масового відпочинку населення біля
води) до літнього оздоровчого сезону 2013 року,

2.2. Забезпечити інформування киян та гостей міста Києва про прави&
ла поведінки під час відпочинку на воді та правила надання першої невід&
кладної медичної допомоги потерпілим на воді шляхом встановлення ін&
формаційних щитів та висвітлення інформації у засобах масової інформа&
ції.

2.3. Забезпечити встановлення попереджувальних знаків та щитів біля
водних об'єктів міста Києва, які не рекомендовані для купання населення,
згідно з переліком до цього розпорядження.

2.4. Забезпечити обладнання спортивних, ігрових та дитячих майдан&
чиків в місцях масового відпочинку населення біля води.

2.5. З Департаментом міського благоустрою та збереження природно&
го середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь&
кої державної адміністрації) та ПАТ "АК "Київводоканал" опрацювати пи&
тання забезпечення місць масового відпочинку населення біля води цен&
тралізованим водопостачанням та каналізацією.

2.6. У місцях масового відпочинку населення біля води забезпечити
наявність громадських вбиралень або встановлення необхідної кількості
мобільних туалетних кабін та забезпечити своєчасне проведення в них
асенізаційних заходів.

2.7. Забезпечити виконання комплексу дератизаційних робіт, дезін&
фекційних та протилептоспірозних заходів в прибережних захисних сму&
гах водних об'єктів, в т. ч. в межах територій місць масового відпочинку
населення біля води, на територіях рятувально&водолазних станцій (да&
лі — РВС), рятувальних станцій (далі — РС) та рятувальних постів (далі —
РП).

2.8. Забезпечити проведення протималярійних заходів на водоймах
міста Києва силами боніфікаторів згідно з планами&завданнями між&
районних управлінь Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві
упродовж літнього оздоровчого сезону 2013 року.

2.9. Забезпечити проведення протикліщових заходів в місцях масово&
го відпочинку населення біля води у весняно&осінній період 2013 року
(обкошування території, обрізання кущів, зняття самосійної порослі, сухо&
стійних дерев тощо).

Протикліщові заходи з використанням акарицидів у період активності
кліщів (весна&осінь) проводити за епідпоказниками відповідно до пропо&
зицій органів Держсанепіднагляду міста Києва.

2.10. У місцях масового відпочинку населення біля води забезпечити
організацію заходів з регулювання чисельності та поширення окремих ви&
дів карантинних та адвентивних рослин, що викликають біологічне за&
бруднення.

2.11. У разі видачі органами Держсанепіднагляду міста Києва приписів
щодо невідповідності епідемічним та хімічним показникам результатів ла&
бораторних досліджень води поверхневих водойм, ґрунту та піску, з ме&
тою своєчасного інформування населення про епідемічну небезпеку, за&
безпечити оперативне встановлення попереджувальних щитів про забо&
рону купання та відпочинку в місцях масового відпочинку населення біля
води та на водних об'єктах.

2.12. З управлінням Державної автомобільної інспекції Головного
управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві вжити захо&
дів щодо недопущення несанкціонованого руху автотранспорту в межах
прибережних захисних смуг.

2.13. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) постійно проводити інформаційно&роз'яснювальну та про&
філактичну роботу серед населення, у т. ч. у дитячих та навчальних закла&
дах, із залученням засобів масової інформації щодо запобігання нещас&
них випадків на воді.

3. КП "Плесо":
3.1. Забезпечити своєчасне оформлення паспортів міських пляжів, їх

погодження та затвердження в органах Держсанепіднагляду міста Києва в
установленому порядку.

3.2. Забезпечити планове обстеження і очищення дна акваторії міських
пляжів, на яких дозволено відпочинок з купанням в літньому оздоровчому
сезоні 2013 року та зон відпочинку біля води, на яких за умов виконання
комплексу заходів із благоустрою та облаштування дозволено відпочинок
з купанням в літньому оздоровчому сезоні 2013 року.

3.3. Забезпечити організацію та належне функціонування необхідної
кількості рятувальних постів та пунктів надання першої невідкладної допо&
моги в місцях масового відпочинку населення біля води, згідно з чинни&
ми нормативами.

3.4 Забезпечити проведення виробничого лабораторного контролю
води питної, води водойм, піску, ґрунту.

3.5. Виділити та облаштувати місця для купання дітей в місцях масо&
вого відпочинку населення біля води, де дозволено відпочинок з купан&
ням.

3.6. У встановленому порядку залучати третіх осіб для здійснення за&
ходів із благоустрою та облаштування місць масового відпочинку насе&
лення біля води.

3.7. Провести комплекс заходів із планування пляжної території в
пляжних зонах з метою їх інженерного захисту від впливу вітрової та хви&
льової дії. З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій забез&

печити проведення власними силами або із залученням у встановленому
порядку підрядних організацій з ремонту та обслуговування гідротехніч&
них споруд, розташованих на підпорядкованих водних об'єктах.

3.8. На виконання рішення Київської міської ради від 22 січня 2009 ро&
ку № 38/1093 "Про використання земель водного фонду та прибережних
захисних смуг у м. Києві" в договорах про розміщення плавзасобів, укла&
дених між КП "Плесо" та абонентами, обов'язково передбачати заходи
щодо запобігання пошкодженню об'єктів благоустрою, укладання угод на
вивезення відходів, встановлення мобільних туалетних кабін тощо.

3.9. Забезпечити постійну готовність РВС та РС до проведення ряту&
вальних та водолазних робіт на підпорядкованих водних об'єктах, відпо&
відно до затвердженого підпунктом 1.4 пункту 1 цього розпорядження,
переліку зон відповідальності та зон патрулювання.

3.10. Під час проведення культурно&масових та фізкультурно&оздоров&
чих заходів в місцях масового відпочинку населення біля води та на вод&
них об'єктах міста Кисва залучати спеціалізовану (аварійно&рятувальну)
водолазну службу підприємства до забезпечення безпеки на воді.

3.11. В період з 15 травня до 15 вересня 2013 року, включаючи вихід&
ні та святкові дні, забезпечити щоденну роботу служби організації меди&
ко&санітарного забезпечення та спеціалізованої (аварійно&рятувальної)
водолазної служби підприємства.

3.12. Забезпечити проведення дезінфекційних заходів водопровідних
мереж пляжних господарств та впродовж літнього оздоровчого сезону
2013 року при отриманні приписів від органів Держсанепіднагляду міста
Києва проводити повторні дезінфекційні заходи цих водопровідних ме&
реж.

4. Департаменту міського благоустрою та збереження природного се&
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечити постійну підвищену готовність Ко&
мунальної аварійно&рятувальної служби "Київська служба порятунку" до
ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об'єктах міста Києва та при
необхідності залучати її в установленому порядку до проведення аварій&
но&попереджувальних, аварійно&рятувальних та аварійно&відновлюваль&
них робіт.

5. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської місь&
кої ради (Київської міської державної адміністрації) силами Київської
міської станції швидкої медичної допомоги забезпечити надання медич&
ної допомоги в місцях масового відпочинку населення біля води в екстре&
мальних ситуаціях відповідно до плану взаємодії КП "Плесо" та Київської
міської станції швидкої медичної допомоги.

6. Звернутися з проханням до Державної інспекції України з безпеки на
морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекції) щодо:

6.1. Посилення та забезпечення постійного контролю за дотриманням
юридичними та фізичними особами Правил користування водними об'єк&
тами для плавання на маломірних (малих) суднах у м. Києві, затверджених
рішенням Київської міської ради від 26 травня 2005 року № 393/2968, та
Правил охорони життя людей на водних об'єктах України, затверджених
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03 грудня
2001 року № 272 (із змінами та доповненнями), при користуванні самохід&
ними, несамохідними плавзасобами, вітрильниками та недопущення їх ви&
користання поза дозволеними для плавання зонами, особливу увагу звер&
нути на місця масового відпочинку населення біля води.

6.2. Вжиття дієвих заходів до водіїв плавзасобів, що порушують Пра&
вила користування водними об'єктами для плавання на маломірних (ма&
лих) суднах у місті Києві та Правила охорони життя людей на водних об'&
єктах України, в межах своєї компетенції.

7. Звернутися з проханням до Головного управління Міністерства внут&
рішніх справ України в м. Києві (далі — ГУ МВС України в м. Києві) щодо:

7.1. Посилення заходів із забезпечення охорони громадського поряд&
ку та підтримання правопорядку у місцях масового відпочинку населення
біля води в період літнього оздоровчого сезону 2013 року та забезпечен&
ня щоденного патрулювання нарядів міліції, в тому числі у вечірній і ніч&
ний час.

7.2. Сприяння в разі звернення до підрозділів ГУ МВС України в м. Ки&
єві співробітникам районних в місті Києві державних адміністрацій, Де&
партаменту міського благоустрою та збереження природного середови&
ща виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації), КП "Плесо" та інших органів у проведенні обстежень
місць масового відпочинку населення біля води та прилеглих до них те&
риторій у період літнього оздоровчого сезону 2013 року.

8. Звернутися з проханням до Головного управління Держсанепідслуж&
би у м. Києві щодо:

8.1. Проведення комплексу заходів із визначення відповідності місць
масового відпочинку населення біля води чинним санітарно&епідеміоло&
гічним нормам та до 15 травня 2013 року забезпечити проведення на них
планового лабораторного контролю води поверхневих водойм, води пит&
них фонтанчиків, ґрунту, піску на відповідність їх санітарним показникам,
при умові що температура води > 18°С, та підключення води.

За результатами надати висновки про можливість відкриття та функ&
ціонування міських пляжів у період літнього оздоровчого сезону 2013 ро&
ку.

8.2. До початку літнього оздоровчого сезону 2013 року провести семі&
нарські заняття для боніфікаторів, які в період літнього оздоровчого сезо&
ну 2013 року залучатимуться для проведення протималярійних, протиклі&
щових, протилептоспірозних заходів на водоймах міста Києва.

9. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконав&
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації), КП "Плесо" організувати належне сезонне торговельне обслугову&
вання у місцях масового відпочинку населення біля води.

10. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо&
го розпорядження в засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов
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Хрещатик 26 липня 2013 року

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) пропозиції щодо включення до програм економічного і со&
ціального розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки об'єкта, зазна&
ченого у пункті 1 цього розпорядження.

4. Заступникові голови Київської міської державної адмініс&
трації згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо ви&

світлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря&
дження.

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

Голова О. Попов

Про затвердження 
переможця конкурсу із залучення інвестора 

до реалізації інвестиційного проекту 
будівництва об'єктів транспортної інфраструктури, 

дорожнього сервісу на вул. Сортувальній, 24 
у Дарницькому районі

Розпорядження № 724 від 18 травня 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" та розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 липня 2012 року № 1153 "Про проведення інвестиційно-
го конкурсу із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту будівництва об'єктів транспортної інфраструктури, дорож-
нього сервісу на вул. Сортувальній, 24 у Дарницькому районі", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переможцем конкурсу із залучення інвестора до реалі&
зації інвестиційного проекту будівництва об'єктів транспортної інфра&
структури, дорожнього сервісу на вул. Сортувальній, 24 у Дарницькому
районі (протокол постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто&
рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів
житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, ін&
женерно&транспортної інфраструктури міста Києва від 04 квітня 2013 ро&
ку № 37/2013) Товариство з обмеженою відповідальністю "СІТІКОМФОРТ&
ГРУП".

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&
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Про затвердження 
змін та доповнень до Статуту 

Київського міського консультативно-діагностичного центру
Розпорядження № 739 від 21 травня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15 березня
2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)",
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 листопада 2012 ро-
ку № 2126 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) від 25 серпня 2010 року № 647" та з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог законодавства
України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту Київського міського
консультативно&діагностичного центру, затвердженого розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 12 лютого 1998 року № 277,
виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Київському міському консультативно&діагностичному центру зареєс&
трувати Статут у порядку, встановленому законодавством України.

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 Дитячої 
клінічної лікарні № 8 

Шевченківського району м. Києва
Розпорядження № 740 від 21 травня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15 березня
2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)",
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 серпня 2010 року
№ 647 "Про затвердження Положення про Головне управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації)" (із змінами та доповненнями), з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог законо-
давства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту Дитячої клінічної лікарні № 8 Шевченків&
ського району м. Києва, затвердженого розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 29 березня 2002 року № 673, що додаються.

2. Дитячій клінічній лікарні № 8 Шевченківського району м. Києва за&
реєструвати зміни до Статуту в порядку, встановленому законодавством
України.

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

Голова О. Попов

Про проведення регіонального етапу 
Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) — 

"100 кращих товарів України" у 2013 році 
в місті Києві

Розпорядження № 741 від 21 травня 2013 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 року № 1502 "Про щорічний Всеукраїнський конкурс
якості", Положення про Регіональну конкурсну комісію Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) — "100
кращих товарів України", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 19 травня 2003 року № 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2003 року за № 543/7864, з метою
об'єднання зусиль, спрямованих на поліпшення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, сприяння впровадженню
на підприємствах міста Києва сучасних методів управління якістю, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконав&
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації) за участю державного підприємства "Всеукраїнський державний
науково&виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та за&
хисту прав споживачів" забезпечити проведення регіонального етапу Все&
українського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) — "100 кра&
щих товарів України" у 2013 році в місті Києві.

2. Призначити головою Регіональної конкурсної комісії Всеукраїнсько&
го конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) — "100 кращих това&
рів України" заступника голови Київської міської державної адміністрації
Голубченка А. К.

3. Регіональній конкурсній комісії Всеукраїнського конкурсу якості про&

дукції (товарів, робіт, послуг) — "100 кращих товарів України" організува&
ти та провести конкурс до 30 липня 2013 року.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити ін&
формування щодо проведення конкурсу підприємств, розташованих на їх
території.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо&
го розпорядження в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ&
ника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов

Про затвердження 
рішення постійно діючої конкурсної комісії 

по залученню інвесторів до фінансування будівництва, 
реконструкції, реставрації тощо 

об'єктів житлового та нежитлового призначення, 
незавершеного будівництва, 

інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва 
щодо заміни інвестора

Розпорядження № 722 від 18 травня 2013 року

Відповідно статті 520 Цивільного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України
"Про інвестиційну діяльність", 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 нежит-
лового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва", враховуючи звернення
Товариства з обмеженою відповідальністю "Е С У" (лист від 12 лютого 2013 року № 748 ОG) та в межах повноважень органу місце-
вого самоврядування:

1. Затвердити рішення (протокол від 14 лютого 2013 року № 32/2013)
постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансуван&
ня будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та не&
житлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно&транс&
портної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконав&
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції) від 22 жовтня 2007 року № 1403, про надання згоди на заміну інвесто&
ра в інвестиційному договорі від 02 жовтня 2012 року № 049&13/і/120 про
будівництво інфраструктури рухомого мобільного зв'язку в Київському
метрополітені, а саме: замінити Товариство з обмеженою відповідальніс&
тю "ЕСУ" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Е С У".

2. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації}:

2.1. Укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю "Е С У", ко&
мунальним підприємством "Київський метрополітен" та товариством з
обмеженою відповідальністю "ЕСУ" договір про заміну сторони в інвести&
ційному договорі від 02 жовтня 2012 року № 049&13/і/120, яким передба&
чити заміну інвестора з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕСУ"
на Товариство з обмеженою відповідальністю "Е С У".

2.2. Після виконання підпункту 2.1 цього пункту укласти з Товариством
з обмеженою відповідальністю "Е С У" додаткову угоду до інвестиційного
договору від 02 жовтня 2012 року № 049&13/і/120.

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

Голова О. Попов

Про питання переведення житлових приміщень та будинків у нежилі
Розпорядження № 707 від 16 травня 2013 року

Відповідно до статей 7, 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, законів України "Про сто-
лицю України — місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного бу-
динку", розглянувши подання заступника прокурора м. Києва від 10.04.2013 № 07/1/1-119вих13 на розпорядження виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 2195 від 07.12.2012 "Про внесення змін до додатка 4 до
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121
"Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень", в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Внести зміни у додаток 4 до розпорядження виконавчого органу Ки&
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січ&
ня 2011 року № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві державни&
ми адміністраціями окремих повноважень":

1.1. Виключити пункт 40.
1.2. Пункт 26 викласти у новій редакції:
"26) підготовка та подання проектів розпоряджень виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про пе&
реведення жилих будинків і приміщень до нежитлового фонду".

2. Скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ра&
ди (Київської міської державної адміністрації) від 07 грудня 2012 року

№ 2195 "Про внесення змін до додатка 4 до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 31 січня 2011 року № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві
державними адміністраціями окремих повноважень".

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо&
го розпорядження в засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

Про впровадження автоматизованої системи обліку реалізації квитків 
у театрально-видовищних закладах культури міста Києва

Розпорядження № 709 від 16 травня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 9 Закону України "Про застосування ре-

єстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", пункту 1.1 Інструкції з ведення квитково-
го господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої наказом Міністерства
культури і мистецтв України від 07 липня 1999 року № 452, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 1999 року за
№ 483/3776, враховуючи наказ Міністерства культури України від 04 листопада 2011 року № 984/1/16-11 "Про підготовку та прове-
дення експерименту щодо впровадження єдиної автоматизованої системи обліку реалізації квитків", лист Міністерства культури
України від 24.04.2013 № 287/17-1/15-13, з метою забезпечення доступу жителів та гостей столиці до культурних заходів у закладах
культури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Впровадити автоматизовану систему обліку реалізації квитків з 27
травня 2013 року до 31 грудня 2018 року на базі театрально&видовищних
закладів культури, що належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва, згідно з додатком.

2. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) "Агентство по обслуговуванню
театральної та концертної діяльності" замовником впровадження автома&
тизованої системи обліку реалізації квитків у закладах культури, зазначе&
них у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) "Агентство по обслуговуванню театраль&
ної та концертної діяльності":

3.1. Визначити генеральну підрядну організацію з впровадження авто&

матизованої системи обліку реалізації квитків у закладах культури, зазна&
чених у пункті 1 цього розпорядження, відповідно до законодавства.

3.2. Спільно з генеральною підрядною організацією забезпечити ство&
рення та функціонування програмного комплексу, що включає автомати&
зоване робоче місце для обміну даних та програмне забезпечення.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт, пов'язаних з впроваджен&
ням автоматизованої системи обліку реалізації квитків у закладах культу&
ри, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, буде здійснено за раху&
нок залучених коштів, у встановленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ&
ника голови Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

Про затвердження адресного переліку об'єктів виконання робіт 
із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів у житлових будинках м Києва

у 2013 році
Розпорядження № 717 від 18 травня 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення
Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" та з метою утримання житлового
фонду в місті Києві в належному технічному стані:

1. Затвердити адресний перелік об'єктів виконання робіт із заміни (ре&
конструкції) та модернізації ліфтів у житлових будинках м. Києва у 2013
році, що додається.

2. Визначити замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цьо&
го розпорядження:

2.1. Департамент житлово&комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
частині виконання робіт по перехідних об'єктах 2011 року.

2.2. Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції "Київбудреконструкція" в частині виконання робіт по нових
об'єктах 2013 року.

3. Департаменту житлово&комунальної інфраструктури виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
профінансувати виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря&
дження, за рахунок бюджетних коштів на 2013 рік за кодом тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 150101 "Капі&
тальні вкладення" в сумі 7000,00 тисгрн.

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

5. 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 26 березня 2008 року

№ 416 "Про будівництво в'їзду з вул. Шліхтера на проспект Возз'єднання 
у складі проекту "Реконструкція проспекту Возз'єднання від мосту ім. Патона

до Ленінградської площі"
Розпорядження № 718 від 18 травня 2013 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України "Про дорожній рух", статті 19 Закону України "Про автомобільні дороги", частини
4 статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", у зв'язку з необхідністю будівництва в'їзду з вул. Шліхтера
на проспект Возз'єднання у складі проекту "Реконструкція проспекту Возз'єднання від мосту ім. Патона до Ленінградської площі", в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 березня 2008 року
№ 416 "Про будівництво в'їзду з вул. Шліхтера на проспект Возз'єднан&
ня у складі проекту "Реконструкція проспекту Возз'єднання від мосту ім.
Патона до Ленінградської площі":

1. У пункті 1 слова та цифри "у 2008 році" виключити.
2. У пункті 2 слова та цифри "до 01.04.2008" виключити.
3. Підпункт 3.1 пункту 3 викласти в новій редакції:
"3.1. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви&

конання будівельних робіт.".
4. Підпункт 3.2 пункту 3 викласти в новій редакції:
"3.2. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки&

єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро&
ку № 1051/1051.".

5. Пункт 4 викласти в новій редакції:
"4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки&

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов&
леному порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій вико&
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі&
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з будівництва
в'їзду з вул. Шліхтера на проспект Возз'єднання у складі проекту "Рекон&
струкція проспекту Возз'єднання від мосту ім. Патона до Ленінградської
площі" до програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014
та наступні роки.".

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

Голова О. Попов

Про ліквідацію аварійної ситуації 
на каналізаційному колекторі Д = 600-1000 мм на вул. Леніна в с. Бортничі

Розпорядження № 720 від 18 травня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону

України "Про регулювання містобудівної діяльності", протоколу постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 лютого 2013 ро-
ку № 9 "Про аварійну ситуацію, яка склалася на самопливному каналізаційному колекторі на вул. Леніна, 59 у Дарницькому райо-
ні", з метою ліквідації аварійної ситуації на каналізаційному колекторі Д = 600-1000 мм на вул. Леніна в с. Бортничі, в межах функ-
цій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія
"Київводоканал" (далі — ПАТ "АК "Київводоканал") замовником розробки
проектно&кошторисної документації та виконання робіт з ліквідації аварій&
ної ситуації на каналізаційному колекторі Д = 600&1000 мм на вул. Леніна
в с. Бортничі,

2. ПАТ "АК "Київводоканал":
2.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа&

ції для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в ус&
тановленому порядку.

2.2. Розробити проектно&кошторисну документацію, провести її екс&
пертизу та затвердити в установленому порядку.

2.3. Забезпечити виконання робіт з ліквідації аварійної ситуації на ка&
налізаційному колекторі Д = 600&1000 мм на вул. Леніна в с. Бортничі від&
повідно до затвердженої в установленому порядку проектно&кошторисної
документації.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви&
конання будівельних робіт.

2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,
затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

2.6. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пішо&
ходів і проїзд транспортних засобів спеціального призначення шляхом
встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи, ос&
вітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт протягом усього
періоду виконання робіт.

2.7. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині роз&
риття, а тротуарів — за типом існуючого на ділянці в межах розриття та
передати за актами комунальному підприємству "Шляхово&експлуатацій&
не управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд
на них Дарницького району",

3. Департаменту житлово&комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 26 липня 2013 року

Про встановлення двох нових Почесних Зірок 
на Площі Зірок на вул. Хрещатик, 15 (біля входу в Пасаж) у Печерському районі

Розпорядження № 742 від 21 травня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто&герой Київ", статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради

від 24 червня 1999 року № 317/418 "Про визначення порядку організації та проведення у м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно&просвіт&
ницького, спортивного, видовищного та іншого характеру", рішення Київської міської ради від 29 червня 2000 року № 225/946 "Про особливості організації і проведення куль&
турно&масових заходів та загальнодержавних свят в центральній частині м. Києва", з метою належного вшановування видатних діячів культури та спорту України, виховання у
громадян патріотизму та національної гідності, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу громадськості щодо встановлення нових двох Почесних Зірок за адре�
сою: вул. Хрещатик, 15 (біля входу в Пасаж) у Печерському районі та проведення урочистої цере�
монії щодо їх відкриття 25 травня 2013 року (далі�захід).

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення заходу, передбаченого пунк�
том 2 цього розпорядження, взяло на себе казенне підприємство "Державний гастрольно�концерт�
ний центр України" (далі�організатор).

3. Взяти до відома, що організація та проведення заходу здійснюється за рахунок коштів органі�
затора.

4. Організатору під час підготовки та проведення заходу забезпечити дотримання Правил благо�
устрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).

5. Просити Головне управління МВС України в м. Києві:
5.1. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходу згідно із заявкою ор�

ганізатора.
5.2. Забезпечити цілодобову охорону сцени, сценічного обладнання та освітлювальної апарату�

ри на вул. Хрещатик, 15 (біля входу в Пасаж).
5.3. Доручити Управлінню Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві забезпечити умови для

вільного заїзду та виїзду транспорту з колективами та сценічним обладнанням на вул. Хрещатик, 15
(біля входу в Пасаж) з боку вул. Хрещатик та вул. Заньковецької.

5.4. Не допускати випадків стихійного паркування (миття, ремонту тощо) автотранспортних за�
собів на прибудинковій території, прилеглій до місця проведення заходу.

6. Просити Головне управління ДСНС України у м. Києві:
6.1. Забезпечити чергування пожежного автомобіля згідно з заявкою організатора заходу.
6.2. Забезпечити пожежну безпеку, здійснення державного пожежного нагляду та запобігання

виникненню інших надзвичайних ситуацій під час проведення заходу.
7. Печерській районній в місті Києві державній адміністрації здійснити благоустрій прилеглої до

місця проведення заходу території за адресою: вул. Хрещатик, 15 (біля входу в Пасаж).
8. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) забезпечити чергування машини швидкої допомоги та надання медичної
допомоги під час проведення заходу 25 травня 2013 р. на вул. Хрещатик, 15 (біля входу в Пасаж).

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської місь�
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

Про встановлення меморіальних дощок у місті Києві
Розпорядження № 744 від 21 травня 2013 року

Відповідно до Положення про порядок найменування об'єктів міського підпорядкування, вшанування пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у місті
Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 квітня 2004 року № 206/1416, враховуючи протоколи засідання комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2013 року № 1 та від 19 квітня 2013 року № 2, доручення заступника голо&
ви Київської міської державної адміністрації — керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пузанова О.Г., звер&
нення Центру культури і мистецтв Національного авіаційного університету, звернення Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), звернення Національної спілки письменників України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити меморіальні дошки у місті Києві, згідно з додатком.
2. Взяти до відома, що витрати, пов'язані із виготовленням та встановленням меморіальних до�

щок, будуть профінансовані за кошти ініціаторів встановлення.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської місь�

кої державної адміністрації — керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про заходи щодо зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
бюветних комплексів

Розпорядження № 745 від 21 травня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою виконання пункту 6 протоколу доручень № 34, напрацьова&

них під час наради із заступниками голови Київської міської державної адміністрації та головами районних в місті Києві державних адміністрацій 25 червня 2012 р. щодо пе&
редачі бюветних комплексів міста одному балансоутримувачу, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Відповідальними за введення в експлуатацію бюветних комплексів та підготовку документів,
необхідних для їх зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва, визна�
чити Деснянську, Дніпровську, Оболонську, Святошинську та Шевченківську районні в місті Києві
державні адміністрації згідно з переліком, що додається.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження:
2.1. Визначитися з обсягами і джерелами фінансування та забезпечити до кінця 2013 року вико�

нання у встановленому законодавством порядку робіт і заходів, необхідних для введення в експлу�
атацію та зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва бюветних ком�
плексів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

2.2. Подати до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) документи, необхідні для зарахування бюветних
комплексів до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

3. Взяти до відома, що бюветні комплекси після завершення робіт і заходів, зазначених у під�
пункті 2.1 пункту 2 цього розпорядження, зараховуються до комунальної власності територіальної
громади міста Києва в установленому порядку.

4. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити в установленому порядку зарахування
до комунальної власності територіальної громади міста Києва бюветних комплексів, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської місь�
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

Про реконструкцію вул. Вербової на ділянці від станції метро "Петрівка" 
до вул. Набережно&Рибальської в Оболонському районі

Розпорядження № 747 від 21 травня 2013 року
Відповідно до статті З1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 6, 22, 23 Закону України "Про дорожній рух", з метою приведення до належного тех&

нічного стану дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів по вул. Вербовій в Оболонському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та реконструкцію вул. Вербової на ді�
лянці від станції метро "Петрівка" до вул. Набережно�Рибальської в Оболонському районі.

2. Визначити комунальну корпорацію "Київавтодор" замовником виконання робіт, зазначених в
пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальній корпорації "Київавтодор":
3.1. Визначити генеральні проектну та будівельну організації на виконання робіт, зазначених в

пункті 1 цього розпорядження.
3.2. Розробити проектно�кошторисну документацію, провести її експертизу та затвердити її у

встановленому порядку.
3.3. При укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт обов'язково передбачити умови що�

до надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації об'єкта.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт,
зазначених в пункті 1 цього розпорядження

3.5. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Києва, затвердженими рішен�
ням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051.

4. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) взяти до відома, що фінансування проектних робіт та робіт з рекон�
струкції вул. Вербової на ділянці від станції метро "Петрівка" до вул. Набережно�Рибальської в Обо�
лонському районі буде виконуватись за рахунок коштів, залучених в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської місь�
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

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

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

1) відділі взаємодії з правоохоронними ор анами:
- начальни відділ ;
- оловний спеціаліст;
- спеціаліст І ате орії.
2) з 01 серпня 2013 відділі (центрі) надання адміністративних посл :
- начальни а відділ (центр ) —1;
- заст пни начальни а відділ (центр ) —1;
- завід вач се тором надання адміністративних посл — адміністратор
- адміністратори се тор надання адміністративних посл —5;
- завід вач се тором видачі до ментів дозвільно о хара тер — державний

адміністратор —1;
- державний адміністратор се тор видачі до ментів дозвільно о хара тер — 2;
- оловний спеціаліст се тор видачі до ментів дозвільно о хара тер -1;
- оператор апаратів мі рофільм вання та опіювання се тор видачі до-

ментів дозвільно о хара тер — 1;
- завід вач се тором інформаційно о забезпечення надання адміністра-

тивних посл та до ментів дозвільно о хара тер — адміністратор —1;
- спеціалісти І ате орії се тор інформаційно о забезпечення надання

адміністративних посл та до ментів дозвільно о хара тер — 3;
- завід вач — адміністратор —1;
- адміністратор се тор онтролю надання адміністративних посл та видачі

до ментів дозвільно о хара тер — 1.

Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.

Заяви на он рс подати протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання
о олошення за адресою: в л. С ворова, 15, ім. 204, тел. 280-74-97.

Інформація а ентства "Кредит-Рейтин " (станом на 30.06.2013)

З привод Тендер на ви онання ф н цій енерально о
підрядни а з б дівництва.

П блі ацією в номері азети "Хрещати " від 4 червня 2013 ро
№ 76 (4283) Міжнародний фонд "Відродження" о олош вав тендер на
ви онання ф н цій енерально о підрядни а з б дівництва.
На роз ляд Тендерно о омітет свої пропозиції подало 4 с б'є ти

осподарювання.
За рез льтатами роз ляд наданих пропозицій Тендерний омітет

вирішив, що надані пропозиції не дозволили виявити переможця тендер .
Міжнародний фонд "Відродження"

До ва и Б хти Оле сія Павловича! Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас
с дове засідання в я ості відповідача по цивільній справі за позовом Б хти Нелі

Ми олаївни до Б хти Оле сія Павловича про збільшення позовних вимо , я е призначено
на 9 серпня 2013 ро о 8.15, і відб деться за адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб.
404, під олов ванням с дді Ісаєвсь ої Олени Володимирівни.

Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и. Наслід и неяв и в с дове засідання
передбачені ст. 169 ЦПК У раїни.

З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим про час
та місце роз ляд справи.

Здається в оренд приміщення площею 200 в.м під офіс.
Святошинсь ий р-н, в л. Верховинна, 80-а. Відо ремленний
бло , міні- хня, 2 санв зла, телефонна і омпьютерна мережі,
центральне опалення та ондиціювання. Приміщення
розташоване біля ст. метро "А адеммістеч о" та "Жітомирсь а".

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане Дніпровсь ою
районною державною адміністрацією м.Києва (з ідно з розпорядженням
№ 56-236 від 08 р дня 2000 р.) за адресою: в л. Празь а, 22-а, в. 81 на
ім'я Панчен а Володимира Федоровича, Панчен о Надії Гри орівни
(в рівних долях), вважати недійсним.

О олошення орендодавця — ДЖКП НАН У раїни про намір передати в оренд державно о майна
(повна назва станови)

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: м.Київ, в л. Е.Потьє, 9 Додат ова
інформація за тел: 044-456-46-30. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

Дарниць ий районний с д
м. Києва ви ли ає відповідача Ганич
Олен Ві торівн , останнє відоме місце
проживання: м. Київ, в л. Хар івсь е
шосе, 67-а, в. 2. Вам необхідно
30 липня 2013 ро о 12.45 з'явитися до
Дарниць о о районно о с д м. Києва,
за адресою: м. Київ. в л. Кошиця, 5-а,
аб. 222, на роз ляд цивільної справи за
позовом П блічно о а ціонерно о
товариства омерційний бан 'Приват
Бан " до Ганич Олени Ві торівни про
стя нення забор ованості.

У разі неяв и відповідачів до с д
дане о олошення вважається нале-
жним повідомленням, а дан справ
б де роз лян то без вашої часті.

С ддя О.Ф. Сирб л

2 серпня 2013 ро о 12.00 за адресою
в л. Госпітальна, 2 Печерсь ом районі
м.Києва відб деться по одження меж
земельної ділян и фізичної особи — власни а
аража.
Просимо б ти на місцевості с міжних

орист вачів для ознайомлення.

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 23.07.2013 № 1010 роздрібні тарифи
на еле троенер ію для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході
до форм вання єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни серпні 2013 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 серпня 2013 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів, місь о о
еле трично о транспорт та ом нально-поб тових потреб
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

81,11 16,22 97,33 103,24 20,65 123,89

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові потреби релі ій-
них ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини пот жності — в
дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно з За оном У раїни “Про внесення
змін до За он У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005№ 2706
та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005, рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):
Нічний період
Напівпі овий період

Пі овий період

0,35
1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 24.00 до 7.00
з 7.00 до 8.00
з 11.00 до 20.00
з 23.00 до 24.00
з 8.00 до 11.00
з 20.00 до 23.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):
Нічний період
Денний період

0,4
1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00
з 7.00 до 23.00

Рейтин и цільових облі ацій, що ви ористов ються для фінанс вання житлово о
б дівництва в м. Київ

Компанія,
що вип стила облі ації

Серії цільових
облі ацій

Рівень рейтин Про ноз

Б дспецсервіс, ТОВ А-С, H-J, T, U uaВВВ Стабільний

Артем, ТОВ, ІБК А-С uaBB Стабільний

Б дспецсервіс, ТОВ
K-S, V-W, X-Y,
AA,BB,Z, CC-KK

uaBB Стабільний

РЄВЄРС, ТОВ, Компанія А uaBB Стабільний

Сервіс-Техноб д, ТОВ А-С, D-I uaBB Стабільний

ТРОЯНДА, ПрАТ, АГРОФІРМА A-D, І-М uaBB Стабільний

АС-МВК, ТОВ А, В, С, D uaВ Стабільний

Компанія Енер об длізин , ТОВ А, В uaВ Стабільний

Міхані і У раїна, ПІІ А uaВ Стабільний

Граніт-Плюс, ТОВ А-С uaССС Стабільний

НБК, ПрАТ D-F uaCCC Стабільний

Інвестиційно-б дівельна р па,
ТОВ

А, В, С Приз пинено

Метроном, ТОВ А, В Приз пинено

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо три-
м вач (назва,
юридична

адреса,телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання
та місце-

знаходження
об’є та оренди

За альна
площа, в.м.

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий стро

оренди

Мета
ви ористан-

ня
Інші мови

1
Національна
а адемія на

У раїни

ДЖКП НАН
У раїни, в л.
Е. Потьє,9

Пр. На и 42/1,
3-ій поверх не
житлово о
приміщення.

397,35 в.м. 1774831,32 рн 30.06.16 р.
Розміщення
офісних

приміщень.

Потенційний орендар відш одов є
вартість оцін и, вартість о оло-
шення, потенційний орендар зо-
бов'язаний здійснити ре онстр -
цію мереж теплопостачання та
еле трозабезпечення б дівлі, в

т.ч. розроб а і по одження прое -
тної до ментації, ви онання робіт,

введення в е спл атацію.

C Х М Я С А А У Т
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Е Т И К А О О Г У С

Р К А Н И Т Е Л Ь М

Відповіді на сканворд 

КК
ОО
ЛЛ
ЬЬ
ОО
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ОО
ПП
ОО
ДД
ІІ
ЛЛ  

КК
ОО
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ЬЬ
ОО
РР
ОО
ПП
ОО
ДД
ІІ
ЛЛ  

Кольороподіл А2

(формат 660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимирська,

51�а, репроцентр 

газети «Хрещатик».

repro.kreschatic.kiev.ua

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

Спортивне життя. У столиці пройде вулична акція
в рамках “Марафону за мир і права 
людини�2013”
27 липня на Хрещати пройде остання для Києва в лична а ція в

рам ах “Марафон за мир і права людини-2013”. Це б де в личний
захід, де всі бажаючі змож ть зробити малюно зна підтрим и про-
світниць о о р х та отримати матеріали, я і в простій і дост пній
формі роблять зроз мілими права людини. Попередні підс м и мара-
фон підвед ть 31 липня на прес- онференції Києві. 27 серпня в
Сан т-Петерб рзі (Росія) пройде Ре іональний саміт СНД із прав лю-
дини, де всі часни и заход доповідатим ть, я их рез льтатів вдало-
ся дося ти впродовж липневої он и. Стартом марафон б ла онфе-
ренція столиці Кир изь ої Респ блі и. Там та ож відб деться перша
офіційна презентація р х “Молодь за права людини”. Естафет по
черзі приймають Сан т-Петерб р , Уфа, Нижній Нов ород, Перм, На-
бережні Челни, Хар ів, Київ, С ми та Запоріжжя. Вперше заходи про-
йд ть Пензі, Самарі, Вели ом Нов ороді, Одесі, Дніпропетровсь
та Ми олаєві. Маршр т марафон с ладе понад 9 000 ілометрів

Кульова стрільба. Вітчизняні юніорки — бронзові
призери континентальної першості
У хорватсь ом місті Осіє а проходить чемпіонат Європи зі стрільби

з мало аліберної зброї. У омандних зма аннях юніоро стрільбі з
пістолета з дистанції 25 м раїн и Поліна Канарьова, Анастасія Бон-
дар , Юлія Бороден о стали бронзовими призерами (1 687 очо ). Пе-
ремо ла збірна Росії (1 710), срібло завоювала оманда Німеччини
(1 701). У зма аннях юніорів стрільбі з винтів и з дистанції 50 м з
трьох положень раїнці Андрій Сировня та Сер ій Каспер вийшли
фінал, де посіли 7-ме і 8-ме місця відповідно. У омандном т рнірі
Андрій Сировня, Сер ій Каспер і Андрій Колесні ов б ли п’ятими

Баскетбол. “Будівельник” продовжує 
підсилюватися
Бас етбольний л б “Б дівельни ” посилюється амери ансь им
равцем Рі і Мінардом, відомим раїнсь им болівальни ам за ви-
ст пами за марі польсь ий “Азовмаш”. Там бас етболіст провів час-
тин сезон 2011-2012 і набрав їх с ладі 16,0 оч а + 4,0 підбирання
+ 2,7 передачі за 29,2 хвилини на пар еті. Крім “Азовмаш ”, вип с ни
ніверситет “Морхед Стейт” всти по рати в Європі за іль а італій-
сь их л бів, серед я их — “Реджіо Емілія”, римсь а “Лоттоматі а” і
болонсь ий “Вірт с”, а та ож “Монте ранаро”. Вист пав Рі і Мінард і
в Росії — за “Хім и” і “УНІКС”. У с ладі азансь о о л б новачо “Б -
дівельни а” ставав володарем Євро б а. Останньою омандою 30-
річно о Рі і Мінарда б в т рець ий “Беши таш”, с ладі я о о він
34-х матчах набрав 9,6 оч а + 3,3 підбирання + 1,3 передачі за 22,9
хвилини. Ріст новач а “б дівельни ів” — 196 см, ва а 100 . На ада-
ємо, що амери анець став вже п’ятим новобранцем столично о л б
нинішнє міжсезоння. Зазначимо, що Рі і Мінард є ніверсалом,

здатним за рити позиції третьо о, др о о і першо о номерів

Температура +19°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура +23°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 66 %

Температура +20°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 75 %

Прогноз погоди на 26 липня 2013 року

ОВНИ переживають апо ей творчо о та сердечно о роз віт .
Енер ія фонтан є, одна через оливання настрою вам необхідно
напр ж ватися фізично, аби залишатися потоці бла опол ччя.
Звич а ви ладатися тій сфері, що вам до вподоби, є ш ідливою,
вирівняйте ритм діяльності, з одивши йо о з вн трішніми відч т-
тями.
ТЕЛЬЦІ радо опі ють симпати ів та любленців, а над тими, до

о о відч вають анта онізм, мож ть позн щатися, влашт вати істе-
ри , зірвати злість. Е оїстичні інстин ти в лючатим ться саме
мить незадоволення власних потреб, роздрат вання, що може
завдати ш оди здоров’ю. Не воюйте ні з им! Живіть мирі та зла-
оді з оточенням, любіться з бла овірними.
БЛИЗНЯТА, ловіть ожн мить б ття, вона пре расна і ляже

безцінним апіталом с арбницю д ховно о досвід ! Не сидіть на
місці, більше онта т йте з др зями, подорож йте, знайомтеся з
новими людьми, ці зв’яз и з одом зі рають доленосн роль.
РАКИ, щедро в ладайте рес рси в люблен справ , ні в чом

не е ономте і збері айте цілісність зі своїм “я”, незалежно від то-
о, працюєте, творите чи розважаєтеся. Кожна літина єства має
повно ровно ф н ціон вати. Тр дові наб т и стан ть до азом ва-
шої цінності я особистості, впевненість собі різ о зросте.
ЛЕВИ виділяються серед юрби яс равістю, харизматичністю,

життєдайна енер ія б’є невичерпним джерелом, і їй неодмінно слід
знайти раціональний вихід. Інстин т відродження є р шійною си-
лою до дій, том ви отові зап стити модернізаційний енератор і
розпочати жити по-новом , залишивши в мин лом помил и і все,
що себе відпрацювало морально.
ДІВИ, роль монаха-відлюдни а вам ч дово імпон ватиме, це не

перетворить б ття на в’язницю, навпа и — вірт альні мандри та
медитативні “від лючення” від реальності зарядять ент зіазмом,
о реслять правильний шлях розвит . Ви всюдис щі, я “нейтри-
но”, проходите нас різь, прониз єте собою Всесвіт.
ТЕРЕЗИ, таємні “ш ри-м ри” з ерівництвом вінчаються спі-

хом. Народна м дрість — с ажи, хто твій др , і я с аж хто ти, дає
чіт хара теристи нинішньо о стан . Отже, інди атором вашо о
д ховно о розвит є різнобарвний приятельсь ий осередо . Те,
що засл жили, те й отрим йте, та разом працюйте над дося нен-
ням спільної мети.
СКОРПІОНИ опиняться перед с ладним завданням долі: я роз-

порядитися владою в оле тиві та аде ватно реа вати на висо их
посадових осіб. Втім, т т все залежить від вашої д ховної зріло-
сті — авторитет може стати мо тнім важелем вплив на людей,
або Ахіллесовою п’ятою, оли ординя не дасть ладнати парадо-
сальні сит ації.
СТРІЛЬЦІ, з ле істю розправте рила й підніміться над р ти-

ною повся денності, тоді побачите, я зробити світ ращим, дос-
оналішим — де немає зла, а пан є добро та любов. Ідеалістичні
пориви є нормальною потребою серця, від рито демонстр йте
свої таланти, піартеся в насолод та поліпш йте імідж. Я що хтось
звертається за підтрим ою — допоможіть, але нав’яз вати допо-
мо не слід. На професійном фронті все ч дово, робота стала
любленою М зою, від шефа ви в захваті, не заб дьте натя н ти
про підвищення зарплати!
КОЗЕРОГИ — в тотальній залежності від обставин, ч жих ре-

с рсів. Життєва динамі а висо а, психоло ічний тон с на ма сим -
мі, радо пірнайте шалений поті непередбачливих сит ацій.
К льмінацію переживають не лише партнерсь і взаємини, реаль-
ність піднесе ці аві тоніз ючі сюрпризи, вам доведеться, я твор-
чій особі, символічно вмерти й відродитися, я фені с із попел —
на новом рівні. Охоче звільняйтесь від старих станово , по лядів,
пере онань, цінностей. А на сл жбі натхненно тр діться, вам арно
заплатять.
ВОДОЛІЇ, тема партнерсь их (шлюбних, ділових) взаємин нині

найа т альніша, доля посилає вам бла ородних і впливових со-
ці мі союзни ів, постарайтеся ріпити розхитаний подр жній со-
юз, зав’язати з омпаньйонами серйозні робочі стос н и, нині йде
процес ріплення ф ндамент співпраці на майб тній рі . Принай-
мні в житті партнерів для вас відведено чільне місце, де любов і
се с рають провідн роль, тож мерщій опанов йте на інтимних
насолод, і ваш половин ніхто із с перни ів не в раде!
РИБИ схильні до ч ттєвої розбещеності, об’єднайте емоції та

роз м в одне армонійне ціле, ваші вчин и мають баз ватися на
раціональній ло іці та пра тицизмі. На шлюбних теренах се ч до-
во, партнер сяє чарівністю, прив’яжіть йо о до любовно о іл а,
аби он ренти не поц пили. І неодмінно зосередьтеся на сл жбо-
вих справах, робота — то джерело творчо о ент зіазм і матері-
ально о достат

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  ( 2 8  Л И П Н Я   — 3  С Е Р П Н Я )

ранок день вечір

Уряд заохотив 
учасників Універсіади
У Києві відбулася прес�конференція за участю міністра молоді 
та спорту Равіля Сафіулліна
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Міністр молоді та спорт У раїни Ра-
віль Сафі ллін під час засідання
членів ряд підбив підс м и ХХVІІ
літньої Універсіади. Участь брифін-

для засобів масової інформації
та ож зяв бронзовий призер Олім-
піади 2012 ро та золотий медаліст
Універсіади-2013 Оле сандр Гвоз-
ди . Я відомо, вітчизняна оманда
на цих зма аннях завоювала 77 на-
ород (12 золотих, 29 срібних і 36
бронзових), що на 33 медалі біль-
ше, ніж на попередніх і рах.

Виступаючи перед представниками ЗМІ, Равіль

Сафіуллін зазначив, що Універсіада в Казані, яка

проходила з 6 по 17 липня, стала рекордною за

кількістю учасників: цьогоріч у ній взяли участь

11 759 спортсменів із 160%ти країн. Здобувати на%

городи Універсіади до Казані, за словами Равіля

Сафіулліна, вирушили 363 українські спортсмени,

які боролися за медалі у 23%х видах спорту, і це

найбільше представництво українських атлетів за

роки незалежності України. На останній Універсі%

аді нашу країну представляли 293 спортсмени (21

вид спорту), у 2009 році — 161 (14 видів спорту).

Також міністр поінформував, що у цьому році

рекордним було і фінансування, яке склало 5,4

млн грн, що на 2 млн 200 тис. грн більше, ніж 2

роки тому (3,2 млн грн). “Головним фактором

цьогорічної підготовки до Універсіади було фі%

нансування. Збірна отримала максимальне фі%

нансування за увесь час виступів на цих змаган%

нях”,— заявив пан Сафіуллін.

Міністр молоді та спорту відзначив, що україн%

ська збірна вирушила на Універсіаду до Казані у

бойовому складі. Серед 363%х спортсменів було

чотири олімпійських чемпіони, п’ять призерів

Олімпійських ігор, два чемпіони світу, 13 призе%

рів чемпіонатів світу, 12 чемпіонів Європи, 34

призери чемпіонатів Європи. Майже усі вони за%

воювали нагороди. Разом з тим Равіль Сафіуллін

вважає спірним питання доцільності участі при%

зерів Олімпійських ігор на Універсіаді. “Підхід у

країн різний. Не знаю, наскільки це правильно —

відправляти олімпійських призерів на Універсі%

аду — чесно не можу сказати. Вони — студенти, і

ці змагання проводяться саме для студентів. Це

досить спірне питання”,— зауважив міністр. При

цьому він додав, що для всіх учасників необхідна

змагальна практика.

Нагадаємо, що результат української коман%

ди — 77 нагород (12 золотих, 29 срібних і 36 брон%

зових), що на 33 медалі більше, ніж на попередніх

іграх, які у 2011 році відбулися в Китаї (44: 11, 19,

14). Як наголосив міністр молоді та спорту, це не

лише найвищий показник в історії незалежності

нашої країни, а й третій показник на планеті за

кількістю завойованих нагород. Більше медалей

здобули росіяни (285) та японці (81). Але, як за%

уважив Равіль Сафіуллін, представництво саме

цих збірних було найбільшим на Універсіаді.

Збірну Росії представляли 672 спортсмени,

команду Японії — 415.

Оскільки вітчизняні студенти досягли рекорд%

них результатів на Універсіаді, то й заохочення

для них будуть відповідними. Отже, переможці

Універсіади за виграні золоті медалі отримають

від держави по 20 тис. грн, за срібні — по 15 тис.

грн, за бронзові — по 10 тис. Також премії від

держави отримають тренери, які готували призе%

рів
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Цей день в історії 26 липня

1648 — під Старо остянтино-

вим озаць і пол и на чолі з

Ма симом Кривоносом розби-

ли війсь о Яреми Вишневець-

о о

1722 — ан лійсь і олонії оп-

рилюднили де ларацію, в я ій

о олош валася війна індіанцям,

при цьом за с альп індіанця

б ло обіцяно від 15 до 100 ф н-

тів

1856 — народився др ий

(після Ше спіра) за поп лярніс-

тю драмат р в ан лійсь ом

театрі, ла реат Нобелівсь ої

премії з літерат ри і володар

премії "Ос ар" Джордж Бер-

нард Шо

1875 — народився швейцар-

сь ий психіатр, засновни ана-

літичної психоло ії, Карл Г став

Юн

1887 — вийшов перший під-

р чни міжнародної мови еспе-

ранто (російсь ою мовою)

1909 — з порт Натал в Пів-

денній Африці виходить і про-

падає безвісти ан лійсь ий па-

сажирсь ий пароплав Waratha,

маючи на борт близь о 300

осіб

1928 — народився Стенлі

К бри , амери ансь ий іноре-

жисер

1931 — народився Іван Дзю-

ба, раїнсь ий письменни ,

рити , оловний реда тор ж р-

нал «С часність»

1965 — Мальдівсь і Острови

про олош ють незалежність і

відділяються від Вели обрита-

нії, Мальдіви - це одна з най-

менших держав світ

1956 — Президент Є ипт

Гамаль Абдель Насер націона-

ліз вав С ець ий анал, що піз-

ніше призвело до війни із захід-

ними державами

1957 — СРСР зап стив пер-

ш між онтинентальн ба ато-

ас адн балістичн ра ет

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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(почато XV ст.)

За словами міністра молоді та спорт У раїни Равіля Сафі лліна, цьо о раз національна збірна отримала
ма симальне фінанс вання за весь час вист пів на ніверсіадах
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