
Привокзальні площі впорядкують

Київ розвиватиме мережу
перехоплюючих паркінгів
До 2015 року такі майданчики для автомобілів з’являться 
на шести в’їздах в місто

Переваги перехоплюючого паркінгу,

який два місяці тому з’явився поблизу

станції метро “Іподром”, очевидні: зруч�

ність, постійна охорона та, що не менш

важливо, доступна ціна. Так, щоб зали�

шити автівку на одну годину, доведеться

віддати 5 грн, за 12 годин — 11 грн, за до�

бу — 22 грн. Автомобілісти зазначають,

що паркування у центрі міста обійдеться

в рази дорожче.

“11 грн за півдня — це абсолютно

прийнятна ціна. Так, паркування десь у

центрі обійдеться близько 10 грн за годи�

ну. І, безперечно, залишити машину тут,

на парковці, яка охороняється, значно

безпечніше, ніж покинути десь у дво�

рах”,— розповів “Хрещатику” киянин

Юрій Дзера.

Пан Юрій вже майже рік намагається

уникати поїздок власним автомобілем до

центру міста. Так, машиною чоловік до�

бирається до найближчої станції метро, а

до центру — підземкою. Розповідає, що

метрополітеном до місця призначення

дістається майже втричі швидше.

Цікаво, що цей паркінг обладнаний ав�

томатизованою системою контролю та

розрахунку, інформаційним табло для ви�

світлення кількості вільних місць на май�

данчику, в’їзною стійкою для видачі тало�

нів, терміналом контролера�оператора,

автоматичними шлагбаумами, а також

системою відеонагляду, що дозволяє кон�

тролювати територію майданчика з моні�

тора, встановленого на посту охорони.

Всього майданчик розрахований на

205 місць. Наразі його наповненість

майже третина на добу, однак, за прог�

нозами фахівців, після закінчення сезо�

ну відпусток популярність парковки

значно зросте.

Вже за декілька років у Києві з’явиться

ціла мережа таких паркінгів. Як повідо�

мив під час огляду об’єкта заступник го�

лови КМДА Михайло Костюк, вже най�

ближчим часом подібна автостоянка

з’явиться поблизу станції метро “Терем�

ки”, а до 2015 року — 12 майданчиків на

всіх шести основних в’їздах до столиці

України. Зокрема поблизу станцій метро

“Сирець” та “Червоний хутір” на Обо�

лонському проспекті. Всього — три тися�

чі паркомісць.

“Відкриття подібних паркінгів перед�

бачено програмою заходів щодо розван�

таження центральної частини міста. Сьо�

годні центр Києва не справляється з тією

кількістю приватного транспорту, який

там перебуває в робочі дні. Тому за дору�

ченням голови КМДА Олександра По�

пова розроблена програма стимулюван�

ня використання мешканцями Києва

громадського транспорту. Відкриття пе�

рехоплюючих паркінгів — це лише один

із пунктів цієї програми”,— зазначив

Михайло Костюк.

Він також зауважив, що столиця роз�

глядає можливість будівництва і перехоп�

люючих паркінгів для великовагового

транспорту. Один такий вже з’явився на

Кільцевій дорозі, і наразі місто подало

пропозиції до уряду, аби за бюджетні кош�

ти звести ще шість таких майданчиків.

До слова, всі перехоплюючі паркінги

облаштовують виключно за бюджетні

кошти. Наприклад, автомобільна стоян�

ка поблизу станції метро “Іподром”

обійшлася міській скарбниці в 1 млн грн.

За словами пана Костюка, наразі влада

працює над тим, аби залучити до цього

процесу інвесторів.

Зазначимо, що на виконання доручен�

ня Президента України сьогодні у Києві

розроблена програма “Єдиного парку�

вального простору”, що передбачає бу�

дівництво багаторівневих і перехоплю�

ючих паркінгів, організацію паркуваль�

них місць на прибудинкових територіях,

упорядкування роботи автостоянок і га�

ражних кооперативів

Новини

У День Державного Прапора 
на Хрещатику створюватимуть
“Символи Батьківщини руками 
дитини”
23 серпня — День Державно о Прапора У раїни

та з на оди свят вання 22-ї річниці Незалежності
У раїни — столиці відб деться за альномісь ий за-
хід “Символи Бать івщини р ами дитини”. Почато
свята о 10.00 біля б дівлі КМДА. Розпочнеться свят-
вання з рочистостей за частю ерівництва міста.

Вже з 11.00 для юних иян та остей міста на Хреща-
ти працюватим ть творчі майстерні і відб деться
інтера тивна і рова про рама. У ольорах національ-
но о стя юні патріоти матим ть можливість власно-
р ч ви отовити різноманітні а сес ари та при раси.
Крім то о, майстрині-х дожниці при рашатим ть об-
личчя патріотичними малюн ами. Та ож презент ва-
тим ть вистав дитячих творчих робіт та фотови-
став “Синьо-жовта У раїна”. Напри інці дійства, я
зазначають ор анізатори, ожен охочий зможе при-
єднатися до створення “живо о” прапора У раїни,
потрібно лише прийти вдя неним жовт або синю
ф тбол . Ор анізатором заход вист пила дитяча
с а тсь а ор анізація “Плай” за підтрим и Департа-
мент освіти і на и, молоді та спорт КМДА

Оновлений квітковий годинник 
демонструватиме барвистий 
водограй дитячої творчості 
До 24 серпня фахівці зелено о осподарства сто-

лиці оновлять віт овий одинни . Уже створено
ма ет, над я им дизайнери працювали продовж
трьох тижнів. Цьо орічний віт овий одинни до
Дня Незалежності У раїни демонстр ватиме бар-
вистий водо рай дитячої творчості та на ових від-
риттів. “Тем дитячої творчості ми обрали не ви-
пад ово. По-перше, 2013 рі азом Президента
о олошено Ро ом дитячої творчості. По-др е, змі-
на оформлення віт ово о одинни а на День Неза-
лежності — ще один шанс приверн ти ва до
творчо о потенціал юних раїнців — майб тньо о
нашої раїни”,— на олосив енеральний дире тор
ом нально о об’єднання “Київзеленб д” Михайло
Царен о. За важимо, віт овий одинни б в спро-
е тований 2008 році. За альний діаметр одинни-
а с ладає 19,5 м, діаметр циферблат — 16,5 м,
довжина стріло — 7 м та 4 м. За ма етами “Київ-
зеленб д ” змінюється дизайн та йо о оформлен-
ня. На оформлення одинни а до Дня Хрещення Ки-
ївсь ої Р сі б ло ви ористано близь о 80 000 ві-
тів

“Київводоканал” долучився 
до боротьби з МАФами
У ПАТ “АК “Київводо анал” об оворювали сит ацію

із розміщення тимчасових спор д в охоронній зоні
інженерних мереж товариства. Під час з стрічі, що
відб вається ожні півро , профільні фахівці зазна-
чили, що зростання іль ості малих архіте т рних
форм пра тично припинено. Та , станом на 6 серпня
іль ість МАФів, я і розміщені в охоронній зоні ме-
реж водопровідно о осподарства, с ладає 753 оди-
ниці, що на 8 менше, аніж напри інці мин ло о ро .
Крім то о, за період з січня до серпня з охоронної зо-
ни товариства демонтовано або перенесено на нор-
мативн відстань 21 об’є т. На адаємо, що пред-
ставни и ПАТ “АК “Київводо анал” а тивно застосо-
в ють засоби вплив в межах омпетенції та постій-
но проводять робот з пор шни ами охоронних зон
водопровідних та аналізаційних тр б. Зо рема об-
хідни и районів е спл атації інженерних мереж про-
довж ють надавати приписи на знесення неза онних
об’є тів. Крім то о, а тивно триває співпраця фахів-
ців товариства із представни ами Комісії з питань
впоряд вання розміщення та демонтаж тимчасо-
вих спор д на території Києва, надсилаючи що вар-
тальні листи про розміщення МАФів в охоронних зо-
нах інженерних мереж із зазначенням ожном
районі відповідальної особи, я а в аз є місце розта-
ш вання тимчасових спор д. Серед іншо о необхід-
но відзначити той фа т, що в травні цьо о ро до
Єдино о реєстр дос дових розслід вань б ло вне-
сене римінальне провадження за фа том самовіль-
но о зайняття земельних діляно , віднесених до охо-
ронних зон товариства. Задля безпечення та попе-
редження иян ПАТ “АК “Київводо анал” постійно
оновлює перелі тимчасових спор д, встановлених в
охоронній зоні інженерних мереж товариства, з я им
можна ознайомитись на оловній сторінці сайт , на-
тисн вши на ноп “ОБЕРЕЖНО — МАФ!”

Рятувальники проведуть заходи 
щодо правил безпеки 
під час відпочинку на природі
Сьо одні о 14-й одині співробітни и Головно о
правління ДСНС У раїни м. Києві спільно з пред-
ставни ами лісопар ово о осподарства Святошин-
сь о о район ор аніз ють спільн рейдов перевір-

стан пожежної безпе и лісопар ової зони П -
щі-Водиці та провед ть роз’яснювальн робот се-
ред населення щодо правил безпечно о відпочин
на с ші і на воді

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Площі перед Центральним та Південним
залізничними во залами часи пі часто
стають с ладними для проїзд автомобі-
лістів. Щоб впоряд вати р х транспорт ,
в місь ій адміністрації розроблять нов
чіт схем , я а зробить обидві площі
зр чними я для водіїв, та і для пішохо-
дів.

Перед Євро�2012 на площі перед Залізничним вок�

залом навели лад: облаштували автостанцію для між�

міських маршруток та відвели місця для стоянки так�

сі, чітко окреслили пішохідні переходи. Але позитив�

ні тенденції довго не протрималися, і сьогодні є

проблеми при під’їздах до вокзалу через напівлегаль�

них таксистів, які паркуються мало не на зебрі, та

транзитний транспорт, що часто блокує рух тролейбу�

сів та автобусів.

“Ми вивчаємо ситуацію із транспортом на Вокзаль�

ній площі для того, щоб вирішити, що тут робити,—

розповів перший заступник голови КМДА Анатолій Го�

лубченко під час інспекції Вокзальної площі.— Є певні

проблеми, яким чином організувати рух громадського

та приватного транспорту, таксі. Крім того, треба зроби�

ти так, щоб пасажирам було безпечно переходити доро�

гу і транспорт не стояв у заторах. На ці питання ми і шу�

каємо відповідь”.

Змоделювати рух транспорту приватного і комуналь�

ного, а також пішоходів допоможе інститут “Київдор�

містпроект”, який отримав відповідне доручення. За

словами Анатолія Голубченка, це допоможе прийняти

правильне рішення щодо самої схеми руху.

“Уже зараз напрошується рішення, що потрібно вста�

новити шлагбаум при під’їзді до Вокзальної площі, аби

обмежити в’їзд транзитного транспорту, це по�перше.

Крім того, потрібна автостоянка для тих, хто приїхав на

вокзал, аби зустріти чи провести рідних або зна�

йомих”,— зазначив Анатолій Голубченко.

Нагадаємо, як раніше розповів “Хрещатику” дирек�

тор Департаменту транспортної інфраструктури Євген

Водовозов, розробляти схему руху на Вокзальній площі

буде спеціальна комісія, яка й вирішить, яким чином

буде організовано заїзд на площу, чи з’являться там об�

межувальні шлагбауми й чи потрібно буде встановлюва�

ти світлофори, адже схема руху стосуватиметься не ли�

ше Вокзальної площі, а й роботи світлофорів на вули�

цях Жилянській та Льва Толстого.

Впорядкувати транспортні потоки планують і перед

Південним залізничним вокзалом. Зокрема, аби площа

стала доступнішою для автомобілістів, розглядають ва�

ріанти розширення проїжджої частини за рахунок пі�

шохідної площі перед Південним вокзалом, якщо добро

на це дадуть в управлінні ДАІ столиці.

“На сьогодні територія перед Південним вокзалом

знаходиться у незадовільному стані. Багато сміття, сох�

нуть дерева. Ми зробимо зауваження балансоутримува�

чам, аби до Дня Незалежності тут навели лад”,— заува�

жив Анатолій Голубченко. Саму ж схему руху транспор�

ту на обох площах перед вокзалами планують впровади�

ти до зими
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Новий пар ін обладнаний автоматизованою системою онтролю та розрах н , інформаційним табло для висвітлення іль ості вільних
місць на майданчи , автоматичними шла ба мами, а та ож системою відеона ляд

У місті розроблять та впровадять нову схему руху транспорту 
перед Центральним та Південним залізничними вокзалами

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Лі від вати затори, зменшити
іль ість транзитно о транс-
порт через центр міста і по-
ращити транспортне забез-
печення иян — та і цілі ста-
вить перед собою столична
влада. Один із аспе тів та ої
транспортної політи и — ство-
рення системи пар ін ів на
в’їздах до Києва, що дозво-
лить автомобілістам з місте-
чо -с п тни ів залишати ма-
шини поблиз станції метро і
далі перес ватися підзем ою
або ж ромадсь им транспор-
том. Перший та ий перехоп-
люючий майданчи вже два
місяці в тестовом режимі
працює біля станції метро
“Іподром”. А вже найближчим
часом подібні пар ін и облад-
нають на шести основних в’їз-
дах столицю У раїни.
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Новини

До Дня Незалежності Співоче поле заполонить
“Світ дитячих мрій”
Щойно за інчилась рандіозна вистав а вітів, при рочена до свят -

вання 1025-річчя Дня Хрещення Київсь ої Р сі, я столичні зеленб дівці
розпочали роботи із під отов и нових віт ових е спозицій “Світ дитячих
мрій”.
Композиції до Дня Незалежності У раїни демонстр ватим ть синтез
віт ової прод ції з дитячими фантазіями, мріями та бажаннями. Чарівні
візер н и мрій переплітатим ться з дитячим творчим потенціалом. Адже
саме з дитячих мрій створюється барвистий світ мистецтва чи здійсню-
ються від риття. Відвід вачі матим ть змо помандр вати повітряною -
лею світ знань чи побачити добро о дра она, я ий охороняє незримий
с арб. Та ож малечі сподобаються аз ові стилізовані ліси з б диноч а-
ми- рибами для номи ів або тістеч а та ц ер и з вітів. Дорослим та а
подорож на ад ватиме про Чарлі і шо оладн фабри , Незнай , Золо-
т риб тощо.
“Ми здатні див вати иян та остей міста. Про це свідчать листи вдяч-

ності, я і постійно надходять на адрес нашо о об’єднання. Впевнений,
що все ці аве на Співочом полі ще поперед . Саме для цьо о ми бере-
мо часть міжнародних онференціях та віт ових фестивалях, обміню-
ємося досвідом, проводимо семінари для дизайнерів та озеленювачів”,—
зазначив енеральний дире тор КО “Київзеленб д” Михайло Царен о.
За важимо, вистав а вітів “Світ дитячих мрій” ор анізована зеленб -

дівцями на ви онання аз Президента та за підтрим и КМДА.
Вхід на вистав для дітей до 7 ро ів, інвалідів та ветеранів ВВВ, а та-
ож часни ів лі відації аварії на ЧАЕС — без оштовний. Для інших осіб
вартість вит а — 25 рн. Вистав а триватиме з 24 серпня до 15 вересня
з 9.00 до 21.00

Столичній громаді повернуто землі в урочищі
“Наталка”
Господарсь ий с д задовольнив позовні вимо и про рат ри Оболон-

сь о о район та зобов’язав приватне товариство поверн ти столичній
ромаді землі в рочищі “Натал а” поблиз Дніпра.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Оболонсь ої про рат ри, на

підставі рішення Київради 2006 році земельні ділян и за альною площею
1,3 а в рочищі “Натал а” б ло надано в оренд стро ом на 5 ро ів одно-
м зі столичних товариств для б дівництва спортивно-оздоровчо о ом-
пле с . Одна , я з’яс валося в ході про рорсь ої перевір и, по за інчен-
ню стро оренди заб довни не подовжив термін дії до овор , продовж -
ючи трим вати землю. Крім то о, з р дня 2011 ро підприємство сис-
тематично не сплач вало орендн плат за орист вання ділян ами, вна-
слідо чо о забор вало до столично о бюджет майже 1,7 млн рн.
Зважаючи на виявлені пор шення, про рат ра зверн лася до с д з

вимо ою поверн ти територіальній ромаді зазначені землі, я і до то о ж
знаходяться в межах прибережної захисної см и річ и Дніпро, де б дів-
ництво заборонено за оном.
Рішенням Господарсь о о с д позовні вимо и про рат ри задоволе-

но повном обсязі, приватне товариство зобов’язано поверн ти землю
иївсь ій ромаді

Цифра дня

3 145 000 000 
гривень митних платежів додатково надійшло до зведеного бюджету
порівняно з січнем–липнем 2012 року 

Про це повідомила начальник Головного управління Міндоходів
у м. Києві Ірина Носачова 
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"Київенерго" реконструює розподільчі 
тепломережі на Троєщині
ПАТ “Київенер о” в міжопалювальний період 2013 ро проводить ре-
онстр цію розподільчих теплових мереж централізовано о опалення та
арячо о водопостачання Деснянсь ом районі.
За алом до інця ро омпанія замінить зношені тепломережі довжи-

ною близь о 5 м 4-тр бном вимірі (або 17,9 м тр б), я і живляться
від трьох центральних теплових п н тів за адресами в л. Каштанова,
13-а, в л. Каштанова, 3-а та в л. Ні олаєва, 13-а на нові с часні енер о-
збері аючі тр бопроводи, я і забезпечать надійність централізовано о
опалення та арячо о водопостачання житлово о масив Троєщина. Усі
тепломережі, я і е спл ат ються з 80-х ро ів мин ло о століття від зазна-
чених ЦТП, постачають тепло та аряч вод меш анцям понад 6-ти тисяч
вартир 35-ти ба атоповерхових б дин ів та 7-ми за ладам освіти по в -
лицях Каштановій, Бальза а, Мая овсь о о, Ні олаєва. За останній рі
енер ети и лі від вали на цих тепломережах більше 85-ти пош оджень.
На сьо одні вже пере ладено тепломережі за альною довжиною 750 м.

За інчити роботи з ре онстр ції заплановано до інця 2013 ро . За аль-
на вартість прое т — майже 15 млн рн.
“Київенер о" приділяє підвищен ва я існом теплозабезпеченню

житлових масивів столиці, де розташовані ба атоповерхів и, ш оли, дит-
сад и. Протя ом останніх трьох ро ів Деснянсь ом районі столиці
енер ети ами замінено понад 16 м тепломереж, а це 64 м нових тр б
централізовано о опалення та арячо о водопостачання, тр би, що зна-
ходяться в обсл ов ванні ОСББ та ЖБК”,— зазначив ендире тор ПАТ
“Київенер о” Оле сандр Фомен о.
На адаємо, цьо оріч "Київенер о" в теплове осподарство столиці

спрям є понад 270 млн рн. Передбачається замінити 32 м теплових
мереж, провести модернізацію і ремонт отельних, центральних тепло-
вих п н тів

Парк “Відрадний” освітлюватиметься не лише 
у вихідні, а й упродовж тижня
Незабаром там встановлять двотарифні лічильни и, я і автоматично

пере лючаються на е ономний нічний тариф. Це с ороч є витрати на
еле троенер ію до восьми разів та дає можливість місцевій владі профі-
нанс вати щоденне освітлення пар .
Освітлювати “Відрадний” ожно о дня попросили самі жителі Соло-

м’янсь о о район . У рам ах президентсь ої про рами “Діало з раїною”
меш анці надіслали звернення до лави держави. Та ож надходили про-
хання про ремонт під’їздів, сходових літин та замін поштових с риньо .
Пропозиції про в лючення цих робіт до прое т ремонт житлово о фон-
д на 2013 рі же б ли надіслані обсл ов ючими ор анізаціями відповід-
них б дин ів.
Перед місцевою владою Президент поставив чіт е завдання — ретель-

но роз лян ти ожне питання і забезпечити допомо людям. Ви он ючи
йо о дор чення, звернення ромадян на особистий онтроль взяв олова
Солом’янсь ої РДА Ма сим Л ць ий.
“Діало з раїною” став тестом на здатність місцевої влади виріш вати

проблеми ромадян. Голова район особисто відстеж є ви онання ож-
но о звернення”,— заявила ерівни відділ роботи із зверненнями ро-
мадян Солом’янсь ої РДА Ірина Березова

Автоматизовану систему
управління транспортом 
удосконалять
Нововведення дозволять підвищити швидкість руху та зменшити
кількість дорожньо�транспортних пригод
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

З ожним днем транспорт-
на інфрастр т ра столиці
по ращ ється — від ри-
ваються нові розв’яз и,
зводяться мости, замінює-
ться та відновлюється до-
рожнє по риття в лиць. Та
донині для Києва зали-
шається проблемою вре -
лювання р х транспорт ,
що призводить до щоден-
них заторів на доро ах.
По ращити сит ацію допо-
може дос оналена авто-
матизована система
правління транспортом.

Як розповів “Хрещатику” перший

заступник директора КП “Київдо�

рсервіс” Сергій Катрич, нині систе�

ма працює за старими зразками й

потребує осучаснення. “У нас вста�

новлено 18 камер на 14�ти транс�

портних об’єктах, й відслідковуєть�

ся робота 124�х світлофорів,— каже

пан Катрич.— Зараз диспетчер кон�

тролює роботу обладнання, щоб ко�

жен світлофорний об’єкт щосекун�

ди спрацьовував так, як треба, й пе�

ремикався згідно з раніше розрахо�

ваним режимом”.

Загалом поки що система покри�

ває лише 20 % загальної площі столи�

ці, що дуже мало, й потребує якнай�

швидшого розширення, зокрема пе�

реходу на управління дорожнім ру�

хом в реальному часі. Тож місто уже

розглядає варіанти розробки більш

функціональної системи за кошти

ЄБРР. Новий проект передбачає об�

лаштування відеокамерами ще 21�го

перехрестя по всіх напрямках, зокре�

ма першочергово планується охопи�

ти центральну частину міста. Також

усі перехрестя облаштують відповід�

ними датчиками, які фіксуватимуть

інтенсивність руху, а відеокамери по�

даватимуть картинку про стан на до�

рогах до комп’ютерного центру, який

вибиратиме оптимальний режим ро�

боти світлофорів, електронних табло

та змінних знаків. Система реагува�

тиме навіть на зміни погоди та еко�

логічні параметри.

За попередніми підрахунками, но�

вовведення дозволять збільшити се�

редню швидкість руху на 20 %, на

10–12 % зменшити витрати палива у

мережі, на 13–18 % зменшити за�

бруднення навколишнього середо�

вища й на 10–15 % зменшити кіль�

кість дорожньо�транспортних при�

год.

В. о. начальника ГУ ДАІ в м. Ки�

єві Ігор Опанасенко відзначає, що ті

20 %, які нині контролює система,

для працівників ДАІ — мізерна част�

ка, й коли на дорозі ситуація напру�

жена, то світлофор вимикається, й

інспектор заступає на перехрестя

для врегулювання автомобільного

руху, що не повинно робитись.

До того ж пан Опанасенко відзна�

чає, що збільшення кількості відео�

камер на дорогах сприятиме швид�

шому розкриттю злочинів та

допоможе знаходити винних в до�

рожньо�транспортних пригодах.

Заступник голови КМДА Ми�

хайло Костюк зауважив, що близь�

ко 25 % заторів спричинені саме

недосконалою системою управлін�

ня. “Це відсутність у нас системи,

яка працює в режимі онлайн й мо�

же оцінити дорожній трафік та ав�

томатично спрацювати,— відзна�

чив заступник голови КМДА.— То�

му найближчим часом ми розроби�

мо технічну документацію й при�

ступимо до реалізації проекту так,

щоб це було ефективно”.

До слова, також місто планує зро�

бити диспетчеризацію усього місь�

кого пасажирського транспорту,

окрім рейкового

Пляжі — на лікарняному
У деяких столичних місцях відпочинку біля водойм тимчасово 
не рекомендовано купатися — якість води через спеку погіршилася
Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Киян та остей міста за ли ають т-
риматися від пання на столичних
пляжах, адже я ість води через ви-
со температ р не відповідає
встановленим вимо ам та правилам.
Та , з ідно із рез льтатами санітар-
но-біоло ічних досліджень води по-
верхневих водойм річ и Дніпро та
приписами і постановами ор анів
Держсанепідсл жби м. Києві, тим-
часово не ре омендовано патись
на 11-ти столичних пляжах: “Чорто-
рий”, “П ща-Водиця”, “Вербний”,
“Дитячий”, “Золотий”, “Молодіж-
ний”, “Райд а”, “Тельбін”, “Пере-
дмістна Слобід а”, “Венеція”, “Цен-
тральний”.

Зазвичай останній місяць літа для більшості ки�

ян стає відпускним періодом. Адже саме у серпні

погода більш�менш стабільна, у цей місяць літо на�

бирає обертів, і 30�градусна температура дається

взнаки. Деякі містяни ховаються від спекотного

сонця на березі моря, їдуть за місто, у село. Та бага�

то мешканців та гостей Києва приїжджають на

міські пляжі, щоб охолонути від спеки біля Дніпра.

Але на сьогодні було б обачніше утриматись від ку�

пання на столичних пляжах, адже якість води через

високу температуру значно погіршується. Як пові�

домили “Хрещатику” в ГУ Держсанепідслужби у м.

Києві, на 11�ти міських пляжах, за результатами ла�

бораторних досліджень проб води відкритих во�

дойм, не рекомендовано купатися. “Дослідження

якості води за мікробіологічними показниками по�

казали різке погіршення. Тому з метою профілак�

тики можливих ускладнень стану здоров’я серед

відпочиваючих біля води, у відповідності до чинно�

го законодавства, винесені постанови начальника�

ми міжрайонних управлінь Держсанепідслужби у

м. Києві про заборону купання на пляжах”,— за�

значив виконуючий обов’язки начальника ГУ 

Держсанепідслужби у м. Києві Ігор Яценко.

У свою чергу, завідуючий сектором комунальної

гігієни ГУ Держсанепідслужби у м. Києві Тарас

Остапчук повідомив, що зокрема індекс ЛКТ (лак�

тозопозитивна кишківна паличка) перевищує нор�

му, і це все є наслідком спеки та весняного розливу

рік. “Тому на адресу керівника КП “Плесо” були

направлені приписи щодо оповіщення мешканців

Києва про заборону купання на пляжах і встанов�

лення інформаційних щитів. На сьогодні важли�

вим є утримання від відвідування пляжу з малень�

кими дітьми”,— підкреслив він.

Відтак утриматись від купання на столичних

пляжах закликають і в комунальному підприємстві

“Плесо” — тимчасово не рекомендовано купатись

на пляжах “Чорторий”, “Пуща�Водиця”, “Верб�

ний”, “Дитячий”, “Золотий”, “Молодіжний”,

“Райдуга”, “Тельбін”, “Передмістна Слобідка”,

“Венеція”, “Центральний”.

Нагадаємо, що Держсанепідслужбою міста що�

річно, починаючи з травня, проводяться дослі�

дження води відкритих водойм і питної води фон�

танчиків, піску, ґрунту за санітарно�хімічними, бак�

теріологічними, вірусологічними, паразитологіч�

ними, радіологічними показниками. Обстежується

кожен пляж з метою визначення можливості орга�

нізації безпечного відпочинку населення. Контроль

санітарного стану зон рекреації проводиться в пері�

од купального сезону два рази на місяць.

КП “Плесо”, зі свого боку, перед початком

пляжного сезону проводить комплекси протиепі�

деміологічних заходів. У плановому порядку здій�

снюються лабораторні дослідження проб питної

води, води поверхневих водойм та піску, прово�

диться косметичний ремонт господарських примі�

щень, пляжного інвентарю тощо. Також дно аква�

торії усіх 11�ти пляжів, що обліковуються на балан�

сі КП “Плесо”, обстежується водолазною службою

і очищається від сторонніх предметів, після чого, за

умови відповідності пляжу усім нормам і вимогам,

видається паспорт пляжу. За даними КП “Плесо”,

до літнього оздоровчого сезону 2013 року було під�

готовлено 11 міських пляжів

За попередніми підрахунками, нововведення
дозволять збільшити середню швидкість руху на 20 %,

на 13–18 % зменшити забруднення навколишнього
середовища й на 10–15 % зменшити кількість ДТП

Столична санепідемсл жба за ли ає иян та остей міста тимчасово триматися від пання на місь их
пляжах, адже я ість води через висо температ р не відповідає встановленим вимо ам

Нині система правління транспортом працює за старими зраз ами й потреб є ос часнення
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На Маковія готуємо квіти, мак і мед
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

14 серпня (за новим сти-
лем) в народі свят ють
Ма овія, я е цер овном
алендарі називається
днем семи м чени ів Ма -
авеїв. В цей день цер -
вах святять вод , віти і
ма . Та ож сьо одні роз-
починається “спасів а” —
піст, я ий триває два
тижні.

Маковія в народі називають свя�

том першого Спаса, Маковим або

Мокрим. До нього приурочений

день пам’яті семи мучеників Макка�

веїв, їхньої матері Соломонії та вчи�

теля Єлеазара, які прийняли муче�

ницьку смерть за християнську віру

в 166 році до н. е. від сирійського ца�

ря Антіоха Епіфана.

На Маковія обов’язково святить�

ся вода в річках, озерах, колодязях та

інших водоймах. Вона вважається

цілющою і цінується не менше за

стрітенську. У такій воді купалися

самі й купали худобу, щоб очистити�

ся від усього лихого. На Київщині

святою водою кропили скирти з сі�

ном, щоб миші не водилися, а також

вулики з бджолами.

Цього дня розпочинається Успен�

ський піст, який триває 2 тижні — до

28 серпня. Вважається, що на Мако�

вія починають відлітати птахи. Тож

із сьогоднішнього дня проводжаємо

літо, а поступово і неквапливо у свої

права вступає осінь.

Згадаємо народні традиції

Сьогодні у церквах святять воду,

літні трави, квіти і мак. На Маковія

люди приходили до церкви з букета�

ми квітів, які називаються маковій�

чики або маковійки. У таких буке�

тах, окрім обов’язкових стиглих го�

лівок маку, були літні квіти і трави:

чорнобривці, барвінок, айстри, жор�

жини, гвоздики, базилік, м’ята, чеб�

рець, любисток, полин, деревій то�

що. Маковійчик був своєрідним

оберегом родини від усякого зла.

Його зберігали за іконами у домі —

до весни. Освяченими рослинами у

давнину лікували, а сухі квіти дівча�

та вплітали у коси на Благовіщення,

щоб були густішими.

На Житомирщині в букет додава�

ли моркву, качани кукурудзи, горох,

квасолю, кріп. Жителі Черкащини

святили вінок із квітів і колосків зі

свічкою, щоб і господарство квітну�

ло. На Поділлі святили снопи із трав

і овочів, з якими обходили будинки,

двори та городи, щоб наступний рік

був урожайним. Свяченим маком

захищалися від відьом і упирів, а та�

кож обсипали дім і худобу від при�

стріту. Ця традиція збереглася і в

наш час. Наприклад, перед тим, як

увійти в нове житло, відвідати не�

добрих людей або внести новонаро�

дженого в дім, рекомендується по�

сипати свяченим маком біля порогу

і по кутах житла.

У столиці останніми роками свят�

кування Маковія відроджується.

Вранці 14 серпня кияни поспіша�

ють до церкви освятити букети з

квітів і трав, а також колосків пше�

ниці, жита або ячменю. Біля Воло�

димирського собору, Михайлівсько�

го Золотоверхого, Києво�Печер�

ської лаври можна побачити цілу

виставку “маковейчиків” — від

скромних букетів до вишуканих

композицій із трав, квітів і плодів

нового врожаю.

Пригощаємося медом 
та шуліками

На Маковія святили свіжозібра�

ний мед у стільниках, після цього

його вдосталь куштували. Традицій�

но на святкових столах були пироги,

вареники, пряники з маком і медом

(медяники і маківники), а також

улюблені дітьми шуліки — печені

коржі з пісного тіста, які дрібно ла�

мали і заливали медом та розтертим

маком. Можна приготувати просту й

смачну страву — млинці з маковою

начинкою. Також популярним у на�

роді на Маковія був пісний борщ із

грибами

Знаходимо цікаве у власному районі
Що варто відвідати неподалік дому
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У ожнім районі столиці є свої
осеред и льт ри — алереї,
бібліоте и, пар и. Чим вони ра-
д ють своїх меш анців серпні,
дізнавався “Хрещати ”.

У Голосієві показують твори 
юних митців

Справжнім подарунком жителям району

стало відкриття художньої виставки “Юні

митці Голосієва”, яка розмістилася в галереї

“Зустріч” бібліотеки імені М. П. Стельмаха

(вул. Лятошинського, 26�г). Тут представле�

ні роботи учнів художньої школи № 9, твор�

чість яких зацікавить бажаючих пізнати ди�

вовижний всесвіт українського народного

мистецтва. Також у галереї широко презен�

товано образотворче мистецтво. В роботах

юних художників відчуваються творчі здіб�

ності та їх естетичне ставлення до навко�

лишнього, основою якого є чуттєве сприй�

няття світу в різних його проявах. Виставка

триватиме до 1 жовтня.

В Дарниці відкрилася виставка 
художньої вишивки

В Культурно�мистецькому центрі Управ�

ління культури, туризму та охорони культур�

ної спадщини Дарницької РДА (вул. Ревуць�

кого, 6) відкрито виставку майстрині з ху�

дожньої вишивки Тетяни Протчевої “Сад

української культури”. Роботи художниці

присвячені 1025�річчю Хрещення Київської

Русі та Дню Незалежності України.

Оболонь прикрасили новими
скульптурами

Нещодавно біля приміщення Оболон�

ської райдержадміністрації з’явилися чарів�

ні садово�паркові фігури, які одразу ж при�

вернули увагу батьків та дітлахів. Скульпту�

ри мають зручний для малюків розмір — во�

ни можуть на них залізати. Равлик, слоненя,

велика черепаха з маленькими дітками, ко�

шики для квітів так полюбились малечі, що

вони з задоволенням використовують їх у

своїх іграх.

Також на проспекті Героїв Сталінграда,

12�д вулицю прикрашають два бронзових

ретривери (мама і син), які символізують со�

бачу вірність. Ідею створення скульптури

подав голова Оболонської районної в місті

Києві державної адміністрації Василь Анто�

нов, а втілив її скульптор із Ужгорода.

“Промінець” запрошує дітей 
читати

У бібліотеках для дітей Централізованої

бібліотечної системи “Свічадо” управління

культури, туризму та охорони культурної

спадщини Святошинської РДА продовжу�

ються акції “Читаємо без відпусток та кані�

кул”. І хоча літні канікули у школярів ще

тривають, бібліотекарі прагнуть нагадати

своїм користувачам — скоро до школи. З

цією метою у бібліотеці для дітей “Промі�

нець” Централізованої бібліотечної системи

“Свічадо” (вул. Краснова, 10) організовано

книжкову виставку “У книги немає кані�

кул”, де зібрано літературу, що входить до

програмного читання з різних предметів за�

гальноосвітніх навчальних закладів, та

оформлено інформаційний стенд “Літо з

книжкою”, який містить списки рекомендо�

ваної літератури для читання у дні літніх ка�

нікул.

У Святошинській адміністрації 
відкривається виставка картин 
та малюнків

У фойє Святошинської РДА (проспект

Перемоги, 97) розгорнуто виставку картин

професійних митців та малюнків дітей з

синдромом Дауна. Це захід Благодійного

фонду “В дитячих долонях” та рекламного

агентства “Арт Дизайн” за сприяння Свято�

шинської райдержадміністрації.

Мета виставки “За крок до любові” —

презентувати роботи тих митців, яким не�

байдужа доля дітей з психічним розладом

та синдромом Дауна. А також показати ди�

тячі малюнки, які були намальовані малю�

ками з синдромом Дауна на творчому пле�

нері на Воздвиженці, що відбувся 15 черв�

ня. Відкриття виставки планується на цьо�

му тижні.

В парку Шевченка по п’ятницям
танцюють латину

У серпні щоп’ятниці з 18.00 до 22.00 в пар�

ку ім. Т. Шевченка на майданчику біля сце�

ни проводяться спільні безкоштовні заняття

з латиноамериканських соціальних (клуб�

них) танців, таких як бразильський зук, фо�

ро, самба та інші. У цей час для всіх бажа�

ючих разом з учасниками проекту і членами

школи танців відбуватиметься безкоштовна

практика вільних танців. Подібні заходи

спрямовані на залучення аудиторії усіх віко�

вих категорій до організації дозвілля без си�

гарет і алкоголю і, як наслідок, пропаганди

здорового способу життя. Соціальний тан�

цювальний проект організовує школа танців

“Casa De Ritmo & Caribbean Club”.

У Шевченківському районі 
розмалювали стіну

У четвер на вулиці Золотоустівській, 53

відбулася цікава подія для мешканців та гос�

тей Шевченківського району столиці. За

підтримки меценатів було розмальовано

торцеву стіну будинку. П’ятеро професійних

художників малювали графіті впродовж

тижня, використавши при цьому понад 200

балонів фарби. Чарівний будинок на старез�

ному дереві — така казка оселилася на стіні

будинку. Мета проекту — повернення у ди�

тинство.  Результатами роботи задоволені

всі — і художники, і мешканці. Також на бу�

динку була розміщена “поштова скринька

посмішок” для листів від діток.

Для солом’янців підготували 
різноманітні заходи в бібліотеках

Протягом серпня в БСЧ імені М. Лер�

монтова (вул. Героїв Севастополя, 22) три�

ває книжковий двір “Літо. Книги. Друзі”, в

бібліотеці імені М. Бажана (проспект Чер�

вонозоряний, 37) — художня виставка

В. Тарасюка “З мистецтвом по життю”, а в

бібліотеці імені О. Довженка (вул. Західна,

11) — тематична виставка із циклу “Екзо�

тури Україною: туристичними стежками

Криму”. Незабаром відбудеться низка захо�

дів, присвячених народним святам. 14

серпня в бібліотеці М. Бажана презентують

народний календар “Від Спаса до Покро�

ви”, а в бібліотеці імені О. Донченка (вул.

Єреванська, 13) відбудеться бесіда з наро�

дознавства “Українські народні свята серп�

ня”. 20 серпня в БСЧ імені О. Гончара (вул.

Шепелєва, 13) представлять фольклорну

викладку “Спас — рукавички про запас”. В

20�х числах серпня в бібліотеках пройдуть

заходи до Дня Прапора, Дня Незалежності,

а також присвячені живописцю та ілюстра�

тору Олені Яблонській та 145�річчю пись�

менниці Людмили Старицької�Черняхів�

ської

З цього свята розпочинається Успенський піст
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Закінчення додатків до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.05.2013 
№  828, надрукованого 9 серпня 2013 року

Управління у справах жінок, інвалідів війни та праці

січень 0,014 0,032 1,472 9,123 0,000 0,000 0,047 0.432

лютий 0,012 0,020 2,869 3.856 0,000 0,000 0,025 0,154

березень 0,018 0,023 3,465 3,956 0,000 0,000 0,041 0,098

квітень 0,015 0,020 2,892 3,556 0,000 0,000 0,050 0,098

травень 0,012 0,000 2,870 3,256 0.000 0,000 0,045 0,098

червень 0,003 0,000 2,752 2,856 0.000 0,000 0,042 0,098

липень 0,003 0,000 2,601 2,856 0,000 0,000 0,043 0,098

серпень 0,006 0,000 2,665 2,856 0,000 0,000 0,041 0,098

вересень 0,006 0,000 2,759 2,956 0,000 0,000 0,032 0,098

жовтень 0,004 0,013 2,762 3,156 0,000 0,000 0,062 0,098

листопад 0,013 0,021 2,986 3,956 0,000 0.000 0,037 0,098

грудень 0,033 0,026 3,603 2,914 0,000 0,000 0,113 0,061

Всього: 0,139 0,155 33,696 45,297 0,0(10 0,000 0,578 1,529

В т.ч. по галузі:

держ. влада

січень 0,003 0,010 1,084 6,623 0,000 0,000 0,037 0,371

лютий 0,000 0,000 1,247 1,656 0,000 0,000 0,014 0,093

березень 0,002 0,003 1,294 1,656 0,000 0,000 0,014 0,037

квітень 0,001 0,003 1,388 1,656 0,000 0,000 0,014 0,037

травень 0,000 0,000 1,730 1,656 0,000 0,000 0,013 0,037

червень 0,000 0,000 1,403 1,656 0,000 0,000 0,011 0,037

липень 0,000 0,000 1,403 1,656 0,000 0.000 0,011 0,037

серпень 0,000 0,000 1,403 1,656 0,000 0,000 0,014 0,037

вересень 0,000 0,000 1,403 1,656 0,000 0,000 0,006 0,037

жовтень 0,000 0,003 1,403 1,656 0,000 0,000 0,034 0,037

листопад 0,001 0,003 1,403 1,656 0,000 0,000 0,019 0,037

грудень 0,002 0,003 1.403 0,414 0,000 0,000 0,019

Всього: 0,009 0,023 16,564 23.597 0,000 0.000 0,206 0,797

соціальний захист та соціальне забезпеченім

січень 0,011 0,022 0,388 2,500 0,000 0,000 0,010 0,061

лютий 0,012 0,020 1,622 2,200 0,000 0.000 0,011 0,061

березень 0,016 0,020 2,171 2,300 0,000 0,000 0,027 0.061

квітень 0,014 0,017 1,504 1,900 0.000 0,000 0,036 0.061

травень 0,012 0.000 1,140 1,600 0,000 0,000 0,032 0,061

червень 0,003 0,000 1,349 1.200 0,000 0,000 0.031 0.061

липень 0,003 0,000 1,198 1.200 0.000 0,000 0,032 0.061

серпень 0,006 0.000 1,262 1.200 0,000 0.000 0.027 0.061

вересень 0,006 0,000 1,356 1,300 0,000 0.000 0,026 0,061

жовтень 0,004 0,010 1,359 1,500 0.000 0,000 0,028 0,061

листопад 0,012 0,018 1,583 2,300 0,000 0,000 0,018 0.061

грудень 0,031 0,023 2,200 2,500 0,000 0,000 0,094 0.061

Всього: 0,130 0,130 17,132 21,700 0,000 0,000 0,372 0,732

Департамент фінансів

січень 0,015 0,015 3,625 3,600 0,000 0,000 0,165 0,168

лютий 0,015 0,015 3,591 3,600 0.000 0,000 0,162 0.168

березень 0,011 0,011 3,576 3,600 0.000 0,000 0,166 0,168

квітень 0,007 0,007 3,625 3,650 0,000 0,000 0,167 0,168

Біля Володимирсь о о собор иянам пропон ють придбати неодмінний атриб т свята — ма овейчи и
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 14 серпня 2013 року

травень 0,000 0,000 3.674 3,650 0,000 0,000 0,168 0,168

червень 0,000 0,000 3,776 3,850 0,000 0,000 0,170 0,168

липень 0,000 0,000 3.927 3,950 0,000 0,000 0,172 0,168

серпень 0,000 0,000 3,926 3,950 0,000 0,000 0,174 0,168

вересень 0,000 0,000 3,727 3,650 0.000 0,000 0,171 0,168

жовтень 0,010 0,010 3,577 3,650 0,000 0,000 0,169 0,168

листопад 0,012 0,012 3,827 3,750 0,000 0,000 0,167 0,168

грудень 0,015 0,015 3,577 3,600 0,000 0,000 0,165 0,168

Всього: 0,085 0,085 44,428 44,500 0,000 0,000 2,016 2,016

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

січень 0,005 0,014 2,376 1,500 0,000 0,000 0,021 0,030

лютий 0,008 0,012 1,931 1,500 0,000 0,000 0,022 0,030

березень 0,008 0,010 2,014 1,500 0,000 0,000 0,009 0,030

квітень 0,002 0,070 1,814 1,500 0,000 0,000 0,016 0,030

травень 0,000 0,000 1,412 1,500 0,000 0,000 0,015 0,030

червень 0,000 0,000 1,679 1,500 0,000 0,000 0,016 0,030

липень 0,000 0,000 1,626 1,500 0,000 0,000 0,012 0,030

серпень 0,000 0,000 2,456 1,500 0,000 0,000 0,017 0,030

вересень 0,000 0,000 1,659 1,500 0,000 0,000 0,021 0,030

жовтень 0,000 0,070 1,882 1,500 0,000 0,000 0,021 0,030

листопад 0,008 0,090 2,178 1,500 0,000 0,000 0,022 0,029

грудень 0,012 0,013 2,025 1,500 0,000 0,000 0,019 0,029

Всього: 0,043 0,279 23,052 18,000 0,000 0,000 0,211 0,358

Київська міська рада (секретаріат)

січень 0,393 0,493 182,751 200,000 0,000 0,000 2,082 2,462

лютий 0,617 0,618 189,842 200,000 0,000 0,000 2,139 2,462

березень 0,393 0,393 187,671 190,000 0,000 0,000 1,966 2,462

квітень 0,145 0,145 166,127 180,000 0,000 0,000 1,966 2,462

травень 0,026 0,026 100,452 150,000 0,000 0,000 2,338 2,462

червень 0,020 0,021 101,257 150,000 0,000 0,000 1,888 2,462

липень 0,008 0,008 144,484 160,000 0,000 0,000 1,894 2,462

серпень 0,015 0,015 149,300 160,000 0,000 0,000 1,721 2,462

вересень 0,021 0,022 111,480 160,000 0,000 0,000 2Д71 2,462

жовтень 0,026 0,026 174,879 190,000 0,000 0,000 1,716 2,462

листопад 0,233 0,379 191,664 200,000 0,000 0,000 1,845 2,462

гртаень 0,472 0,423 189,890 210,000 0,000 0,000 1,859 2,462

Всього: 2,369 2,569 1889,797 2150,000 0,000 0,000 23,585 29,544

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додаток 12
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 31.05.2013 № 828

Ліміти 
споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання 

та водовідведення, інших енергоносіїв на 2013 рік для бюджетних установ міського 
та районного підпорядкування

Теплопостачання тис.
Гкал

Електрична енергія тис.
кВт/год.

Природний газ тис. куб. м Водопостачання та
водовідведення тис. куб.

м

фактично
спожито за

2012 рік

ліміти спо6
живання

на 2013 рік

фактично
спожито за

2012 рік

ліміти спо6
живання

на 2013 рік

фактично
спожито за

2012 рік

ліміти спо6
живання

на 20 ІЗ рік

фактично
спожито за

2012 рік

ліміти спо6
живання

на 20 ІЗ рік

Голосіїв#
ський район

57,305 57,672 7180,900 7276,259 260,057 260,057 360,410 363,852

Дарницький
район

86,200 90,020 11931.034 12830,620 8.520 9.624 693.730 712,995

Деснян#
ський район

94,247 94.989 9134,051 9379,128 65.939 65.964 559,039 568,247

Дніпров#
ський район

96,700 99,214 9795,864 10656,941 123,838 123,183 657,401 686,919

Оболон#
ський район

71,856 74,619 8464,001 8794,226 8,598 8,598 491,730 521,426

Печерський
район

27,287 28,003 4701,880 4762,556 13.500 15,392 212,107 220,874

Поділь#
ський район

56,457 56,617 5851,557 5987,099 23,862 24,751 351,967 351,036

Святоши#
нський ра#
йон

80,638 84,307 8325,060 8638,668 5,560 6,399 476,930 505,014

Солом'янсь#
кий район

68,498 80,295 7953,055 8140,033 311,445 369,763 491,470 504,285

Шевченків#
ський район

63,266 67,799 7037,849 6962,760 132,521 159,398 363,633 438,100

Всього по
районах:

702,454 733,535 80375,251 83428090 953.840 1043,129 4658,417 4872,748

Всього по
Департа#
ментах,
управліннях
та інших
структурних
підрозділах
виконавчого
органу
Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної

258,325 288,576 ?5346,407 76616,450 3378,375 3604,284 3242,448 3608,357

ВСЬОГО ПО
МІСТУ:

960,779 1022,111 145721,658 160044,740 4332,215 4647,413 7900,865 8481,105

крім того,
по КП "Київ#
міськсвітло"

0,000 0,000 60184,102 67039,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Додаток 13 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 31.05.2013 № 828

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ 
лімітів споживання електричної енергії на 2013 рік для комунального підприємства

електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло"

Про реконструкцію виробничих приміщень в нежитлових будівлях 
на вул. Чистяківській 196А

Розпорядження № 817 від 30 травня 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про здійснення державних закупівль", рішення

Київської міської ради від 20 вересня 2012 р. № 38/8322 "Про передачу майна комунальної власності територіальної громади міста
Києва" та з метою створення належних умов для функціонування КП "Київдорсервіс", в межах функції органу місцевого
самоврядування:

1. Здійснити в 2013 році розробку проектно�кошторисної документації
та виконати роботи з реконструкції випробничих приміщень в нежитлових
будівлях на вул. Чистяківської, 19�А.

2. Визначити комунальне підприємство "Київдорсервіс" замовником
виконання робіт, зазначених у п.1 цього розпорядження.

3. Комунальному підприємству "Київдорсервіс":
3.1. Визначити проектну та генеральну підрядну організації для вико�

нання робіт, зазначених у п. 1 цього розпорядження, відповідно до чин�
ного законодавства.

3.2. Разробити та затвердити у встановленому порядку проектно�кош�
торисну документацію.

3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо по�
рядку виконання будівельних робіт.

3.4. Забезпечити прийняття в експлуатацію закінченого реконструкці�
єю об’єкта.

4. Під час укладання замовником договору підряду на реконструкцію
об’єкта обов’язково передбачати умови щодо надання підрядником га�

рантії якості виконання робіт та встановити гарантійні строки експлуатації
об’єкта.

5. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адмінстрації) надати до
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмінстрації) інвестиційні пропози�
ції щодо включення робіт з реконструкції виробничих приміщень в нежит�
лових будівлях на вул. Чистяківський, 19�А до програм економічного та
соціального розвитку м. Києва на 2013 та наступні роки.

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

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

Голова
О. Попов

Про передачу функцій замовника протизсувних заходів 
на схилах Божкового яру в Солом’янському районі

Розпорядження № 860 від 4 червня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12

і 32 Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 “Про
інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2012 року № 466 “Де6
які питання виконання підготовчих і будівельних робіт”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про
Правила благоустрою міста Києва”, з метою своєчасного виконання протизсувних заходів на схилах Божкового яру в Солом’янсько6
му районі міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Передати функції замовника робіт з виконання протизсувних захо�
дів на схилах Божкового яру в Солом’янському районі м. Києва комуналь�
ному підприємству “Дирекція з капітального будівництва та реконструкції
“Київбудреконструкція” (далі — КП “Київбудреконструкція”).

2. Публічному акціонерному товариству “Спеціалізоване управління
протизсувних підземних робіт” в установленому порядку вжити організа�
ційно�правові заходи, пов’язані з виконанням пункту 1 цього розпоря�
дження, в тому числі передати КП “Київбудреконструкція” всі наявні доку�
менти, які засвідчують права та обов’язки замовника, документацію, по�
в’язану з проведенням процедури закупівель.

3. Комунальному підприємству “Спеціалізоване управління протизсув�
них підземних робіт” в установленому порядку передати КП “Київбудре�
конструкція” обсяги незавершеного будівництва на момент передачі,
проектно�кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, обладнан�
ня та матеріали, що придбані для комплектації об’єктів, та інші докумен�
ти, пов’язані з виконанням робіт.

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) в установле�
ному порядку інвестиційні пропозиції щодо внесення змін до програм
економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік та на наступ�
ні роки.

5. КП “Київбудреконструкція”:
5.1. Визначити підрядну організацію для виконання протизсувних за�

ходів на схилах Божкового яру в Солом’янському районі міста Києва у
встановленому законодавством порядку.

5.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо по�

рядку виконання підготовчих та будівельних робіт.
5.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

5.4. Забезпечити виконання протизсувних заходів на схилах Божково�
го яру в Солом’янському районі міста Києва та введення об’єкта в експлу�
атацію в установленому порядку.

6. Під час укладання замовником договору підряду на виконання про�
тизсувних заходів на схилах Божкового яру в Солом’янському районі міс�
та Києва передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості
виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

7. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт з виконання
протизсувних заходів на схилах Божкового яру в Солом’янському районі
міста Києва зараховується до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва.

8. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити в установленому порядку зарахування майна до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва після завершення робіт з вико�
нання протизсувних заходів на схилах Божкового яру в Солом’янському
районі міста Києва.

9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 15 березня 2004 року № 393 “Про
здійснення протизсувних заходів на схилах Божкового яру”.

10. 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 
Київської міської державної адміністрації від 07 червня 2006 року № 936 

“Про створення комісії по визначенню розмірів збитків 
комунальних підприємств лісопаркових господарств 

об’єднання “Київзеленбуд”
Розпорядження № 821 від 30 травня 2013 року

Відповідно до статей 156, 157 Земельного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284
“Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”, у зв’язку із кадровими змінами у
складі комісії, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної ад�
міністрації від 07 червня 2006 року № 936 “Про створення комісії по ви�
значенню розмірів збитків комунальних підприємств лісопаркових госпо�
дарств об’єднання “Київзеленбуд”:

1.1. Заголовок викласти у такій редакції: “Про утворення комісії по ви�
значенню розмірів збитків, заподіяних внаслідок вилучення (викупу) лісо�
вих земель лісопаркових господарств, що входять до складу комунально�
го об’єднання “Київзеленбуд”.

1.2. Пункт 1 розпорядження викласти в наступній редакції:
“1. Утворити комісію по визначенню розмірів збитків, заподіяних вна�

слідок вилучення (викупу) лісових земель лісопаркових господарств, що
входять до складу комунального об’єднання “Київзеленбуд” та затверди�
ти її склад, що додається."

1.3. Доповнити розпорядження після пункту 1 новим пунктом 2 наступ�
ного змісту:

“2. Затвердити положення про комісію по визначенню розмірів збит�
ків, заподіяних внаслідок вилучення (викупу) лісових земель лісопаркових
господарств, що входять до складу комунального об’єднання “Київзелен�
буд, що додається.”

У зв’язку з цим пункти розпорядження 2�7 вважати відповідно пункта�
ми 3�8.

1.4. Пункт 5 виключити.
У зв’язку з цим пункти розпорядження 6�8 вважати відповідно пункта�

ми 5�7.
1.5. У пункті 6 слова “Головному управлінню” замінити словами “Де�

партаменту”.
2. Абзац другий пункту 1 Положення про комісію з вирішення земель�

но�майнових питань і визначення та відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам, затвердженого розпорядженням виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 30 квітня 2008 року № 608 (в редакції розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 30 квітня 2010 року № 325), викласти в такій редакції:

“Це Положення не поширюється на випадки, коли розмір збитків ви�
значається комісією, створеною розпорядженням Київської міської дер�
жавної адміністрації від 07 червня 2006 року № 936, або за рішенням су�
ду.”

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

Теплопостачання тис.
Гкал

Електрична енергія тис.
кВт/год.

Природний газ тис. куб. м водопостачання та
водовідведення тис. куб.

м

Фактично
спожито за

2012 рік

Ліміти спо6
живання

на 2013 рік

Фактично
спожито за

2012 рік

Ліміти спо6
живання

на 2013 рік

Фактично
спожито за

2012 рік

Ліміти спо6
живання

на 2013 рік

Фактично
спожито за

2012 рік

Ліміти
споживан6
ня на 2013

рік

1 2 з 4 5 б 7 8 9

січень 0,000 0,000 7197,174 8187,000 0,000 0,000 0,000 0,000

лютий 0,000 0,000 6622,737 7170,000 0,000 0,000 0,000 0,000

березень 0,000 0,000 4987,186 6264,000 0,000 0,000 0,000 0,000

квітень 0,000 0,000 4308,874 5051,000 0,000 0,000 0,000 0,000

травень 0,000 0,000 3542,397 4842,000 0,000 0,000 0,000 0,000

червень 0,000 0,000 3800,659 4035,000 0,000 0,000 0,000 0,000

липень 0,000 0,000 3415,895 3838,000 0,000 0,000 0,000 0,000

серпень 0,000 0,000 3042,799 4047,000 0,000 0,000 0,000 0,000

вересень 0,000 0,000 4383,605 4857,000 0,000 0,000 0,000 0,000

жовтень 0,000 0,000 4949,619 5172,000 0,000 0,000 0,000 0,000

листопад 0,000 0,000 6483,977 6283,000 0,000 0,000 0,000 0,000

грудень 0,000 0,000 7449,180 7293,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всього: 0,000 0,000 60184,102 67039,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 14 серпня 2013 року

з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цього розпорядження в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�

в’язків.
Голова  О. Попов

Затверджено
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07 червня 2006 року № 936 

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
30.05.2013 № 821

Склад комісії 
по визначенню розмірів збитків, заподіяних внаслідок вилучення (викупу)  лісових земель

лісопаркових господарств, що входять до складу комунального об’єднання “Київзеленбуд”

Курикін Сергій Іванович заступник директора Департаменту — на�
чальник управління екології та охорони природних ресурсів Департамен�
ту міського благоустрою та збереження природного середовища виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), голова комісії

Бойчук Володимир Анатолійович — заступник генерального директора
з питань зеленого господарства та договірної роботи Київського кому�
нального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених наса�
джень міста “Київзеленбуд”, заступник голови комісії

Коркуленко Олександр Іванович — начальник управління з питань лісо�
паркового господарства Київського комунального об’єднання зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”, сек�
ретар комісії

Волевач Олена Василівна — заступник начальника управління з питань
лісопаркового господарства Київського комунального об’єднання зелено�
го будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”

Захарченко Петро Антонович — заступник начальника управління ланд�
шафтної архітектури, комплексного благоустрою Департаменту містобу�
дування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації)

Куреня Наталія Григорівна — начальник відділу фінансів комунальної
сфери Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Мусієнко Світлана Борисівна — начальник відділу регулювання зелених
територій управління екології та охорони природних ресурсів Департа�
менту міського благоустрою та збереження природного середовища ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації)

Ткаченко Олександр Миколайович — начальник управління земельного
кадастру Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Керівник підприємства, організації, установи — землекористувача.
Представник підприємства, установи, організації або громадянин, які

будуть відшкодовувати збитки.
У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведен�

ням їх у непридатність для використання за цільовим призначенням, до
складу комісії включаються зазначені нижче представники:

Білицький Пилип Олександрович — заступник начальника Державної
екологічної інспекції у м. Києві (за згодою)

Остапчук Тарас Миколайович — завідувач відділу гігієнічних проблем
екології та охорони здоров’я населення Державної санітарно�епідеміоло�
гічної служби м. Києва (за згодою)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Затверджено
Розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 07 червня 2006 року № 936 (в редакції розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 30.05.2013 № 821

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію по визначенню розмірів збитків, заподіяних внаслідок вилучення (викупу) 

лісових земель лісопаркових господарств, що входять до складу комунального об’єднання
“Київзеленбуд”

1. Це Положення розроблено на предмет визначення повноважень ко�
місії по визначенню розмірів збитків, заподіяних внаслідок вилучення (ви�
купу) лісових земель лісопаркових господарств, що входять до комуналь�
ного об’єднання “Київзеленбуд” (далі — комісія), процедури прийняття рі�
шень, затвердження результатів її роботи.

2. Комісія розглядає попередній розрахунок збитків, заподіяних вна�
слідок вилучення (викупу) лісових земель лісопаркових господарств, що
входять до комунального об’єднання “Київзеленбуд”.

3. Засідання комісії проводить голова комісії, а у разі його відсутності
заступник голови комісії.

Засідання комісії правомочні за умови присутності на засіданні не мен�
ше двох третин від складу комісії.

Результати роботи комісії оформлюються протоколами засідань комі�
сії.

Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням простою біль�
шістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні.

Протокол засідання комісії підписується секретарем комісії і затвер�
джується головою комісії або його заступником — головуючим на засідан�
ні комісії.

4. За результатами роботи комісії щодо визначення розмірів збитків,
заподіяних внаслідок вилучення (викупу) лісових земель лісопаркових
господарств, що входять до комунального об’єднання “Київзеленбуд”
оформлюється акт комісії.

5. Акт комісії щодо визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок
вилучення (викупу) лісових земель лісопаркових господарств, що входять
до комунального об’єднання “Київзеленбуд” (далі — акт комісії) підписую�
ться лише членами комісії, обумовленими абзацом другим пункту 2 По�
рядку визначення та відшкодування збитків власникам землі і землеко�

ристувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19
квітня 1993 року № 284.

При відсутності окремих членів комісії з поважних причин (відпустка,
відрядження тощо) беруть участь у роботі комісії і підписують акт інші
уповноважені представники відповідних установ і організацій, про повно�
важення яких зазначається у протоколі засідання комісії.

Після прийняття рішення комісії члени комісії підписують акт в день
прийняття рішення на засіданні комісії.

6. Організаційне і документальне забезпечення роботи комісії виконує
секретар комісії.

7. Секретар комісії погоджує з головою комісії або заступником голо�
ви комісії дату і місце проведення засідання комісії і за два дні до засідан�
ня комісії сповіщає про це факсограмою членів комісії.

8. При наявності зауважень щодо наданих документів, члени комісії на�
дають їх у письмовій формі з відповідним обгрунтуванням на ім’я голови
комісії до або безпосередньо на засіданні комісії.

Зауваження членів комісії розглядаються на засіданні комісії.
9. Після оформлення акта комісії, за результатами розгляду його на за�

сіданні комісії, він затверджується розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з визна�
ченням терміну дії акта комісії.

Подання проекту розпорядження здійснюється відповідним структур�
ним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у сфері екології та охорони навколишньо�
го природного середовища.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження змін до Розподілу коштів 
Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища

для фінансування природоохоронних заходів ум. Києві на 2013 рік
Розпорядження № 852 від 3 червня 2013 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України —
місто6герой Київ”, статті 47 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, в межах функцій органу міс6
цевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Розподілу коштів Київського міського фонду
охорони навколишнього природного середовища для фінансування при�
родоохоронних заходів у м. Києві на 2013 рік, затвердженого розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрацїї) від 07 березня 2013 року № 295 “Про забезпе�
чення на 2013 рік природоохоронних заходів у м. Києві”, що додаються.

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

Голова  О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

03.06.2013 № 852

Зміни 
до Розподілу коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища для фінансування природоохоронних заходів у м. Києві на 2013 рік, 
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 07 березня 2013 року № 295 

“Про забезпечення на 2013 рік природоохоронних заходів у м. Києві”

1. У позиції 2.2 частини другої розділу І Розподілу цифри “1, 2” замі�
нити словами та цифрами “1 та № 2”.

2. У розділі ІІ Розподілу:
2.1. У позиціях 1.3, 1.4, 1.7, 1.19 частини першої слова після слів “ПАТ

“АК “Київводоканал” додати слова “УКБ ПАТ “АК “Київводоканал”.
1.2. У позиції 1.5 частини першої цифри “1, 2” замінити словами та

цифрами “1 та № 2”, слова “КП “Дирекція капітального будівництва та ре�
конструкції “Київбудреконструкція” виключити, цифри “240601/3210” за�
мінити цифрами “240601/3142”.

1.3. У позиції 1.8 частини першої, позиції 7.1 частини сьомої, позиції
8.1 частини восьмої слова “КП “Київспецтранс” замінити словами “ПрАТ

“Київспецтранс”.
1.4. У позиції 3.1 частини третьої слова “КП “Спеціалізоване управлін�

ня підземних робіт” замінити словами “КП “Дирекція капітального будів�
ництва та реконструкції “Київбудреконструкція”.

1.5. У позиції 7.1 частини сьомої цифри “2000,0” замінити цифрами
“3500,0”.

1.6. Позицію 7.3 частини сьомої виключити. У зв’язку з цим позиції
7.4 — 7.8 вважати позиціями 7.3 — 7.7 відповідно.

Заступник голови — керівник апарату  О. Пузанов

Про діяльність Київської міської комісії 
з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу 

в зоні відчуження в 198661990 роках
Розпорядження № 855 від 3 червня 2013 року

Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київської міської ради від
15 березня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс6
трації)”, з метою забезпечення належної роботи Київської міської комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за
роботу в зоні відчуження в 198661990 роках, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Призначити головою Київської міської комісії з визначення даних
про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986�1990
роках, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 листопада 2012 ро�
ку № 1958 заступника голови Київської міської державної адміністрації
Коржа В. П.

2. Затвердити зміни до посадового складу Київської міської комісії з
визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчу�
ження в 1986�1990 роках, затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 06 листопада 2012 року № 1958, виклавши його в редакції, що додає�
ться.

3. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 листопада 2012
року № 1958 "Про утворення Київської міської комісії з визначення даних
про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986�1990
роках”:

3.1. Пункт 2 розпорядження виключити.
У зв’язку з цим пункти 3�6 вважати відповідно пунктами 2�5.
3.2. Пункт 5 розпорядження викласти в такій редакції:

“5. Контроль за виконанням цього розпорядженням покласти на за�
ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розпо�
ділом обов’язків.”

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 06 листопада 2012 р. № 1958

(в редакції розпорядження
виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

03.06.2013 № 855 )

Посадовий склад
Київської міської комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу 

в зоні відчуження в 19866 1990 роках 

Заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова Ко�
місії 

Директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник
голови Комісії

Головний спеціаліст відділу соціального захисту громадян, які по�
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Департаменту соціаль�
ної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), секретар Комісії

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності апарату ви�
конавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної ад�
міністрації)

Заступник директора Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник управління праці та зайнятості Департаменту соціальної по�
літики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)

Заступник начальника управління пенсійного забезпечення — началь�
ник відділу пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного
фонду України в м. Києві

Заступник начальника управління пенсійного забезпечення військово�
службовців та деяких інших категорій громадян Головного управління

Пенсійного фонду України в м. Києві
Начальник відділу правового забезпечення Департаменту соціальної

політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)

Начальник відділу соціального захисту громадян, які постраждали вна�
слідок Чорнобильської катастрофи, Департаменту соціальної політики ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації)

Начальник відділу моніторингу заробітної плати та контролю за її своє�
часною виплатою Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник начальника відділу соціальних гарантій та регіональних до�
помог Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву
м. Києва (за згодою)

Голова товариства ветеранів — інвалідів ліквідації аварії на ЧАЕС (за
згодою)

Виконуючий обов’язки голови Київської міської організації ВГО "Союз
Чорнобиль України” (за згодою)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про передачу функцій замовника протиаварійних робіт 
з укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 

у Подільському районі
Розпорядження № 858 від 4 червня 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12
і 32 Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 “Про
інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2012 року № 466 “Де6
які питання виконання підготовчих і будівельних робіт”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про
Правила благоустрою міста Києва”, з метою своєчасного виконання протиаварійних робіт з укріплення схилу біля будівлі на вул.
Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Передати функції замовника протиаварійних робіт з укріплення схи�
лу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі міста
Києва комунальному підприємству “Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції “Київбудреконструкція” (далі — КП “Київбудреконструкція”).

2. Публічному акціонерному товариству “Спеціалізоване управління
протизсувних підземних робіт” в установленому порядку вжити організа�
ційно�правових заходів, пов’язаних з виконанням пункту 1 цього розпоря�
дження, в тому числі передати КП “Київбудреконструкція” всі наявні доку�
менти, які засвідчують права та обов’язки замовника.

3. Комунальному підприємству “Спеціалізоване управління протизсув�
них підземних робіт” в установленому порядку передати КП “Київбудре�
конструкція” обсяги незавершеного будівництва на момент передачі, про�
ектно�кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, обладнання та
матеріали, що придбані для комплектації об’єктів, та інші документи, по�
в’язані з виконанням робіт.

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) в установле�
ному порядку інвестиційні пропозиції щодо внесення змін до програм еко�
номічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік та на наступні ро�
ки.

5. КП “Київбудреконструкція”:
5.1. Визначити підрядну організацію для протиаварійних робіт з укріп�

лення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському
районі міста Києва у встановленому законодавством порядку.

5.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо по�
рядку виконання підготовчих та будівельних робіт.

5.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

5.4. Забезпечити виконання протиаварійних робіт з укріплення схилу бі�
ля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі міста Києва
та введення об’єкта в експлуатацію в установленому порядку.

6. Під час укладання замовником договору підряду на виконання про�
тиаварійних робіт з укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрків�
ській, 53 у Подільському районі міста Києва передбачити умови щодо на�
дання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантій�
ні строки експлуатації об’єкта.

7. Взяти до відома, що все майно після завершення протиаварійних ро�
біт з укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Поділь�
ському районі міста Києва зараховується до комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва.

8. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпе�
чити в установленому порядку зарахування майна до комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва після завершення протиаварійних
робіт з укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у По�
дільському районі міста Києва.

9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської місь�
кої державної адміністрації від 24 січня 2006 року № 79 “Про укріплення
схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі”.

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

Голова О. Попов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 13 серпня 2013 року № 40/1032

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 травня 2013

року № 694 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання відведених
майданчиків для платного паркування транспортних засобів, які
надаються Комунальним підприємством "Київтранспарксервіс"

Розпорядження № 1220 від 19 липня 2013 року
Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 30 Правил паркування транспортних

засобів, затверджених   постановою   Кабінету   Міністрів   України   від   03   грудня 2009 року №1342, постанов Кабінету Міністрів
України від 02 березня 2010 року №258 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для
платного паркування транспортних засобів", від 01 серпня 2011 року № 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 1992 р. № 731", рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 326/9383 "Про затвердження
Програми розвитку єдиного паркувального простору в м. Києві до 2015 року", з метою впорядкування надання послуг з утримання
майданчиків для платного паркування транспортних засобів в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)   від 14 травня 2013 року 
№ 694 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання відведених
майданчиків для платного паркування транспортних засобів, які
надаються Комунальним підприємством "Київтранспарксервіс",
зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у м. Києві 22 травня 2013
р. за № 30/1022, такі зміни:

1.1. У заголовку розпорядження слово "відведених" виключити.
1.2. Доповнити розпорядження новим пунктом 2 такого змісту:
"2. Встановити Тарифи на послуги з утримання спеціально

обладнаного перехоплюючого майданчика для платного паркування
транспортних засобів, розташованого на просп. Академіка Глушкова, 5,

які надаються Комунальним підприємством "Київтранспарксервіс", що
додаються.". У зв'язку з цим, пункти 2�4 вважати відповідно пунктами
3�5.

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

керівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О.Г. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації

Голова О. Попов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 13 серпня 2013 року № 40/1032
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 19. липня 2013 р. № 1220

ТАРИФИ
на послуги з утримання спеціально обладнаного перехоплюючого

майданчика для платного паркування транспортних засобів, розташованого
на просп. Академіка Глушкова, 5, які надаються Комунальним

підприємством "Київтранспарксервіс"
Кількість годин паркування Тариф, грн за 1 місце (у т.ч. з урахуванням податків та зборів)

До 1 години включно 5,00

До 2 годин   включно 10,00

До 12 годин включно 11,00

До 13 годин включно 16,00

До 14 годин включно 21,00

За добу 22,00

Заступник голови – керівник апарату О. Пузанов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 14 серпня 2013 року

Про передачу функцій замовника протиаварійних робіт 
із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки 

біля вул. Петра Радченка в Солом‘янському районі
Розпорядження № 859 від 4 червня 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12
і 32 Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 “Про
інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2012 року № 466 “Де6
які питання виконання підготовчих і будівельних робіт”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про
Правила благоустрою міста Києва”, з метою своєчасного виконання протиаварійних робіт із укріплення зсувонебезпечного схилу
Совської балки біля вул. Петра Радченка в Солом’янському районі міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядуван6
ня:

1. Передати функції замовника протиаварійних робіт із укріплення зсу�
вонебезпечного схилу Совської балки біля вул. Петра Радченка в Соло�
м’янському районі міста Києва комунальному підприємству “Дирекція з
капітального будівництва та реконструкції “Київбудреконструкція” (далі —
КП “Київбудреконструкція”).

2. Публічному акціонерному товариству “Спеціалізоване управління
протизсувних підземних робіт” в установленому порядку вжити організа�
ційно�правових заходів, пов’язаних з виконанням пункту 1 цього розпоря�
дження, в тому числі передати КП “Київбудреконструкція” всі наявні доку�
менти, які засвідчують права та обов’язки замовника, документацію, по�
в’язану з проведенням процедури закупівель.

3. Комунальному підприємству “Спеціалізоване управління протизсув�
них підземних робіт” в установленому порядку передати КП “Київбудре�
конструкція” проектно�кошторисну, договірну, бухгалтерську та іншу до�
кументацію.

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) в установле�
ному порядку інвестиційні пропозиції щодо внесення змін до програм
економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік та на наступ�
ні роки.

5. КП “Київбудреконструкція”:
5.1. Визначити підрядну організацію для виконання протиаварійних

робіт із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул. Пет�
ра Радченка в Солом’янському районі міста Києва у встановленому зако�
нодавством порядку.

5.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо по�
рядку виконання підготовчих та будівельних робіт.

5.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,
затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року

№ 1051/1051.
5.4. Забезпечити виконання протиаварійних робіт із укріплення зсуво�

небезпечного схилу Совської балки біля вул. Петра Радченка в Солом’ян�
ському районі міста Києва та введення об’єкта в експлуатацію в установ�
леному порядку.

6. Під час укладання замовником договору підряду на виконання про�
тиаварійних робіт із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки
біля вул. Петра Радченка в Солом’янському районі міста Києва передба�
чити умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та
встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

7. Взяти до відома, що все майно після завершення виконання проти�
аварійних робіт із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки бі�
ля вул. Петра Радченка в Солом’янському районі міста Києва зараховує�
ться до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

8. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити в установленому порядку зарахування майна до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва після завершення виконання
протиаварійних робіт із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської
балки біля вул. Петра Радченка в Солом’янському районі міста Києва.

9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 лютого 2010 року № 47 “Про протиаварійні роботи із укріплення
зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул. Петра Радченка в Со�
лом’янському районі”.

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

Голова О. Попов

Про комісію з питань розгляду документів підприємств 
та організацій громадських організацій інвалідів щодо надання дозволу 

на право користування пільгами з оподаткування
Розпорядження № 530 від 12 квітня 2013 року

Відповідно до статей 141, 142 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, враховуючи постанову Ка6
бінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 “Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування піль6
гами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів”, з метою проведення аналізу соціальної
значимості відповідного підприємства, організації громадської організації інвалідів та можливості працевлаштування інвалідів
для вмотивованого прийняття рішення про надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на
право користування пільгами з оподаткування:

1. Утворити комісію з питань розгляду документів підприємств та ор�
ганізацій громадських організацій інвалідів щодо надання дозволу на пра�
во користування пільгами з оподаткування (далі — комісія) як консульта�
тивно�дорадчий орган та затвердити її персональний склад, що додаєть�
ся.

2. Комісії:
2.1 Прийняти заяви та документи, надані підприємствами та організа�

ціями громадських організацій інвалідів для отримання дозволу на право
користування пільгами з оподаткування Регіональній комісії з питань ді�
яльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів
(далі — регіональна комісія) та не розглянутих цією регіональною комісією
у встановленому порядку.

2.2. Розглянути заяви та документи, прийняті відповідно до пункту 2,
та за результатами розгляду надати пропозиції виконавчому органу Київ�
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо надан�
ня або відмови в наданні дозволу на право користування пільгами з опо�
даткування.

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

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

Голова О. Попов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

12.04.2013 № 530

СКЛАД 
комісії з питань розгляду документів підприємств та організацій громадських організацій

інвалідів щодо надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування

Корж Віктор Петрович — заступник голови Київської міської державної
адміністрації, голова комісії

Костюренко Тетяна Миколаївна — директор Департаменту соціальної
політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), заступник голови комісії

Шаповалов Олександр Анатолійович — голова ліквідаційної комісії
Регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів у м. Києві (за згодою), секретар ко�
місії

Антонюк Адам Сергійович — заступник директора департаменту — на�
чальник Управління промисловості, підприємництва та інноваційної полі�
тики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації)

Колесник Ярослава Володимирівна — заступник начальника відділу ор�
ганізації надання послуг роботодавцям Київського міського центру зайня�
тості

Колодіна Олександра Миколаївна — виконуючий обов’язки начальника
Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності Державної Подат�
кової служби у м. Києві

Лащенко Тетяна Анатоліївна — начальник відділу фінансів соціального
захисту Управління фінансів охорони здоров’я та соціального захисту Де�

партаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Москаленко Віталій Віталійович — директор Київського міського відді�
лення Фонду соціального захисту інвалідів

Назаренко Василь Васильович — голова Координаційної ради міських
громадських організацій інвалідів м. Києва

Оксак Олена Валеріївна — заступник начальника відділу взаємодії з
громадськими організаціями ветеранів та інвалідів Управління у справах
жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Пупенко Світлана Володимирівна — начальник відділу інспектування у
сфері соціального захисту населення Державної фінансової інспекції в м.
Києві

Ракша Олександр Миколайович — заступник начальника Управління
землеустрою Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Щербак Тетяна Анатоліївна — головний економіст відділу з питань фі�
нансової політики, фондового ринку та підприємництва Департаменту
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації)

Заступник голови — керівник апарату  О. Пузанов

Про затвердження переможця конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва мультисервісної 

інформаційно6телекомунікаційної інфраструктури м. Києва
Розпорядження № 788 від 24 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 призна6
чення, незавершеного будівництва, інженерно6транспортної інфраструктури міста Києва” та розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 листопада 2011 року № 2132 “Про проведення інвестицій6
ного конкурсу із залучення інвестора до будівництва мультисервісної інформаційно6телекомунікаційної інфраструктури м. Ки6
єва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переможцем конкурсу із залучення інвестора до будів�
ництва мультисервісної інформаційно�телекомунікаційної інфраструкту�
ри міста Києва (протокол постійно діючої конкурсної комісії по залученню
інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будів�
ництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва від 14 бе�
резня 2013 року № 35/2013) Товариство з обмеженою відповідальністю
“СІНЕРГІЯ�ТЕЛЕКОМ”,

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. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з
замовником будівництва (спеціалізованим комунальним підприємством

“Київтелесервіс”) у встановленому порядку розробити проект рішення
Київської міської ради про надання дозволу Товариству з обмеженою від�
повідальністю “СІНЕРГІЯ�ТЕЛЕКОМ” на демонтаж та перевлаштування
матеріальних активів, закріплених за замовником на праві господарсько�
го відання відповідно до рішення Київської міської ради від 01 грудня
2011 року № 750/6986 “Про передачу спеціалізованому підприємству
“Київтелесервіс” матеріальних активів проекту “Створення сучасної теле�
комунікаційної інфраструктури міста Києва та забезпечення її розвитку”.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Кра�
маренку Р. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
зовнішніх інженерних мереж 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АМАДЕУС КО”
Розпорядження № 750 від 21 травня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АМАДЕУС КО” (листи від 11 жовтня 2012 року № 345, від 06 листопада 2012 року № 359 та від 27
лютого 2013 року № 11), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу міс6
цевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва і передати у володіння та користування публічному ак�
ціонерному товариству “Київгаз” зовнішні газопровідні мережі ТОВАРИ�
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АМАДЕУС КО” згідно з додат�
ком 1 в межах та на умовах, визначених договором на володіння та ко�
ристування майном територіальної громади міста Києва від 21 квітня
2006 (зі змінами та доповненнями), який укладено між відкритим акціо�
нерним товариством “Київгаз” та виконавчим органом Київської міської
ради (Київською міською державною адміністрацією).

2. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва та закріпити на праві господарського відання за кому�
нальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва
“Київміськсвітло” мережі зовнішнього освітлення з обладнанням  ТОВА�
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АМАДЕУС КО” згідно з до�
датком 2.

3. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити приймання�передачу зовнішніх інженерних мереж, зазначених у
пункті 1, 2 цього розпорядження, на умовах, визначених відповідним до�
говором.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 16 вересня 2010 року № 730
“Про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості 

із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 
та інших соціальних виплат в м. Києві”

Розпорядження № 825 від 31 травня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою забезпечення діяльності тимчасової комісії з пи6

тань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в м.
Києві, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни до складу тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат в м. Києві, затвердженого розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 16 вересня 2010 року № 730 “Про тимчасову
комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошово�
го забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в м. Ки�
єві”, виклавши його в редакції, що додається.

2. Затвердити зміни до Положення про тимчасову комісію з питань по�
гашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в м. Києві, затвердженого

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації’) від 16 вересня 2010 року № 730 “Про
тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
в м. Києві”, що додаються.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

16.09.2010 № 730
(в редакції розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)
31.05.2013 № 825

СКЛАД
тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в м. Києві

Корж Віктор Петрович — заступник голови Київської міської державної
адміністрації, голова комісії

Голубченко Анатолій Костянтинович — перший заступник голови Київ�
ської міської державної адміністрації, заступник голови комісії

Костюренко Тетяна Миколаївна — директор Департаменту соціальної
політики, заступник голови комісії

Соя Віталій Васильович — начальник управління праці та зайнятості
Департаменту соціальної політики, секретар комісії

Антонюк Адам Сергійович — заступник директора Департаменту про�
мисловості та розвитку підприємництва

Антонюк Андрій Сергійович —голова Київської міської організації робо�
тодавців (за згодою)

Віленчук Раїса Григорівна — начальник Головного управління статисти�
ки у м. Києві (за згодою)

Горбанська Ірина Віталіївна — перший заступник начальника Держав�
ної фінансової інспекції в м. Києві (за згодою)

Гончарук Василь Феодосійович — заступник начальника Територіальної
державної інспекції з питань праці у м. Києві (за згодою)

Запотоцький Андрій Петрович — старший оперуповноважений відділу
захисту бюджетних коштів УБЕЗ Головного управління Міністерства внут�
рішніх справ України в м. Києві (за згодою)

Конопацька Світлана Володимирівна — заступник начальника управлін�
ня з соціально�економічних відносин Київської міської ради професійних
спілок (за згодою)

Кучер Анжела Ігорівна  — заступник начальника Головного управління
Пенсійного фонду України в м. Києві (за згодою)

Шаповал Сергій Степанович — заступник начальника управління — на�
чальник відділу контрольно�перевірочної роботи доходів і зборів з фізич�
них осіб управління доходів і зборів з фізичних осіб у м. Києві Головного
управління Міндоходів у м. Києві (за згодою)

Шмуляр Олег Васильович — заступник директора Департаменту — на�
чальник управління орендних відносин та звітності комунальних підпри�
ємств Департаменту комунальної власності м. Києва

Шпильовий Іван Федорович — перший заступник директора Департа�
менту транспортної інфраструктури

Медвідь Тетяна Володимирівна — заступник начальника відділу з пи�
тань банкрутства Головного управління юстиції у м. Києві (за згодою)

Мороз Олександр Семенович — заступник директора Департаменту
фінансів — начальник управління фінансів транспорту, зв’язку та сфери
послуг

Озадовський Руслан Юрійович — завідувач сектору аналітики та ста�
тистики Управління державної виконавчої служби Головного управління
юстиції у м. Києві (за згодою)

Снігур Євген Анатолійович — в. о. начальника відділення Національної
служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області (за
згодою)

Сухомлин Віктор Борисович — директор Київського міського центру
зайнятості (за згодою)

Тараєнко Тетяна Олексіївна — начальник відділу з питань фінансової
політики та розвитку реального сектору економіки Департаменту економі�
ки та інвестицій

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
31.05.2013 № 825

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТИМЧАСОВУ КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ПОГАШЕННЯ

ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
(ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), ПЕНСІЙ, СТИПЕНДІЙ ТА ІНШИХ

СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ В М. КИЄВІ

(Ці зміни є невід’ємною частиною Положення про тимчасову комісію з
питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в м. Києві)

1. Абзац другий пункту 7 Положення викласти в такій редакції: "Тимча�
сову комісію очолює заступник голови Київської міської державної адмі�
ністрації, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за напрямок що�
до реалізації державної політики в галузі праці та заробітної плати."

2. Абзац перший пункту 8 Положення викласти в такій редакції:
“До складу тимчасової комісії можуть входити заступники голови Київ�

ської міської державної адміністрації, керівники структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), територіальних органів центральних органів виконавчої

влади (Державної інспекції України з питань праці, Державної фінансової
інспекції України, Державної служби статистики України, Фонду держав�
ного майна України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства
доходів і зборів України, Пенсійного фонду України та інших страхових
фондів України), інших міських організацій та установ, представники об’�
єднань організацій профспілок, роботодавців і підприємців, інших гро�
мадських організацій м. Києва (за згодою).”

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про здійснення робіт з проектування 
та реконструкції будівлі Школи вищої спортивної 

майстерності міста Києва на вул. Бастіонній, 7
Розпорядження № 829 від 31 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” та з метою залучення широких верств населення до активних занять фізич6
ною культурою і спортом, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити замовником робіт з проектування та реконструкції будів�
лі Школи вищої спортивної майстерності міста Києва на вул. Бастіонній,
7 Школу вищої спортивної майстерності міста Києва за умови виконання
пункту 2 цього розпорядження в установленому порядку.

2. Школі вищої спортивної майстерності міста Києва:
2.1. Визначити генеральні проектні та підрядні організації для вико�

нання робіт з проектування та реконструкції будівлі Школи вищої спор�
тивної майстерності міста Києва на вул. Бастіонній, 7 в установленому по�
рядку.

2.2. Забезпечити розробку і затвердження проектно�кошторисної до�
кументації на виконання робіт з проектування та реконструкції будівлі
Школи вищої спортивної майстерності міста Києва на вул. Бастіонній, 7.
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 14 серпня 2013 року

2.3. Оформити право постійного користування земельною ділянкою для здійснення робіт з про�
ектування, реконструкції та обслуговування будівлі Школи вищої спортивної майстерності на вул.
Бастіонній, 7.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо порядку виконання будівельних
робіт.

2.5. При укладанні договору підряду на проведення робіт обов’язково передбачити умови щодо
надання підрядником гарантії якості виконання робіт та встановити гарантійні строки експлуатації
об’єкта.

3. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) подати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчо�

го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції
щодо включення робіт із проектування об’єкта, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження, до
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік, а робіт з реконструкції — до
проекту програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік та наступні роки.

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 заступника голови Київської місь�
кої державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

Про капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста Києва
Розпорядження № 830 від 31 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 регулюван*
ня містобудівної діяльності”, з метою покращення транспортного руху в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Виконати роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста Києва згідно з пе�
реліком, що додається.

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

3. Комунальній корпорації “Київавтодор” у встановленому порядку:
3.1. Визначити генеральну підрядну організацію на виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього

розпорядження, на конкурсних торгах.
3.2. Забезпечити розробку та затвердження проектно�кошторисної документації.
3.3. Під час укладання договору підряду на виконання будівельних робіт обов’язково передбачи�

ти умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні стро�
ки експлуатації об’єкта.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт.
3.5. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, затвердженими рішенням Київ�

ської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051.

3.6. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього руху
на період виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) як головному розпоряднику коштів здійснити фінансування
робіт в межах бюджетних призначень, затверджених в міському бюджеті м. Києва на капітальний
ремонт об’єктів вулично�шляхової мережі на 2013 та наступні роки.

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

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

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 
міської державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 06 квітня 2005 року № 518 

“Про проведення археологічних досліджень, консервації 
та сучасної музеєфікації Старокиївської гори із залишками фундаменту Десятинної церкви 

на території пам’ятки археології національного значення “Дитинець стародавнього Києва VІІІ*Х ст. ст. 
з фундаментом Десятинної церкви X ст.” на вул. Володимирській, 2 у Шевченківському районі”

Розпорядження № 827 від 31 травня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто*герой Київ”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про ратифікацію Євро*

пейської конвенції про охорону археологічної спадщини (переглянутої)”, Закону України “Про охорону культурної спадщини”, в межах функцій органу місцевого самовряду*
вання:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06 квітня 2005
року № 518 “Про проведення археологічних досліджень, консервації та сучасної музеєфікації Ста�
рокиївської гори із залишками фундаменту Десятинної церкви на території пам’ятки археології на�
ціонального значення “Дитинець стародавнього Києва VIII�Х ст. ст. з фундаментом Десятинної церк�
ви X ст.” на вул. Володимирській, 2 у Шевченківському районі”:

1.1. У пункті 1 розпорядження цифри “2011�2012” замінити цифрами “2013�2015”.
1.2. Підпункт 3.1 пункту 3 розпорядження викласти в такій редакції:
“3.1. Укласти угоду з Інститутом археології Національної академії наук України, погоджену з Мі�

ністерством культури України щодо проведення археологічних досліджень”.
1.3. Підпункт 3.3 пункту 3 розпорядження викласти в такій редакції:
“3.3. Одержати дозволи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у

сфері охорони культурної спадщини — Міністерства культури України, місцевого органу у сфері охо�
рони культурної спадщини — Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на проведення робіт”.

1.4. Підпункт 3.4 пункту 3 розпорядження викласти в такій редакції:
“3.4. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням

Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051”.
І.5. Пункт 4 розпорядження викласти в такій редакції:
“4. Управлінню охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації) за участю КП “Дирекція реставраційно�відновлювальних ро�
біт” за результатами археологічних досліджень спільно з Міністерством культури України внести Ка�
бінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності будівництва церкви Богородиці (Десятинної)”.

1.6. Пункт 6 розпорядження викласти в такій редакції: “6. Департаменту будівництва та житлово�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) подати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, до програм економічного та соціального розвитку м. Києва на 2013
рік та наступні роки”.

2, Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської місь�
кої державної адміністрації М. Кучука.

Голова О. Попов

Про проведення організаційно*правових заходів 
щодо ліквідації державного госпрозрахункового комунального підприємства 

по обслуговуванню молодіжного центру м. Києва — “Либідь*К”
Розпорядження № 831 від 31 травня 2013 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 105, 111, 112 Цивільного кодексу України, рішення Київської міської ради від 01 листо*
пада 2012 року № 282/8566 “Про ліквідацію державного госпрозрахункового комунального підприємства по обслуговуванню молодіжного центру м. Києва — “Либідь*К”, з ме*
тою здійснення організаційно*правових заходів, пов’язаних з ліквідацією державного госпрозрахункового комунального підприємства по обслуговуванню молодіжного центру
м. Києва —”Либідь*К”:

1. Утворити ліквідаційну комісію державного госпрозрахункового комунального підприємства по об�
слуговуванню молодіжного центру м. Києва — “Либідь�К” та затвердити її склад, що додається.

2. Ліквідаційній комісії державного госпрозрахункового комунального підприємства по обслугову�
ванню молодіжного центру м. Києва — “Либідь�К”:

2.1. Провести організаційно�правові заходи щодо ліквідації державного госпрозрахункового кому�
нального підприємства по обслуговуванню молодіжного центру м. Києва — “Либідь�К” (ідентифікацій�
ний код 21542571) (далі — Підприємство).

2.2. Здійснювати повноваження щодо управління справами Підприємства.
2.3. Подати у встановленому порядку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних

осіб — суб’єктів підприємницької діяльності необхідні документи щодо внесення запису про припинен�
ня діяльності Підприємства.

2.4. Встановити строк пред’явлення кредиторами вимог до Підприємства два місяці з дня опубліку�
вання повідомлення про рішення, щодо припинення його діяльності.

2.5. Визначити адресу приймання вимог кредиторів до Підприємства: 01001, м. Київ, пул. Хреща�
тик, 12.

2.6. Провести інвентаризацію майна Підприємства.
2.7. Скласти проміжний ліквідаційний та ліквідаційний баланс та подати у встановленому порядку їх

на затвердження виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

3. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) забезпечити закріплення у встановленому порядку за Де�
партаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на праві оперативного управління майна, що залишилось після лік�
відації Підприємства.

4. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) в межах загальних асигнувань, передбачених йому в бюдже�
ті міста Києва на 2013 рік, забезпечити видатки на проведення комісією заходів щодо ліквідації Під�
приємства.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської місь�
кої державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про реконструкцію котельні на проспекті Науки, 47
Розпорядження № 832 від 31 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 ді*
яльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт”, з метою своєчасного виконання робіт
з реконструкції та введення в експлуатацію котельні на проспекті Науки, 47, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити замовником розробки проектно�кошторисної документації та виконання робіт з ре�
конструкції котельні на проспекті Науки, 47 комунальне підприємство “Дирекція з капітального бу�
дівництва та реконструкції “Київбудреконструкція” (далі — КП “Київбудреконструкція”).

2. КП “Київбудреконструкція”:
2.1. Визначити проектну організацію з розробки проектно�кошторисної документації на виконан�

ня робіт з реконструкції котельні на проспекті Науки, 47 у встановленому законодавством порядку.
2.2. Забезпечити розробку і затвердження у встановленому порядку проектно�кошторисної до�

кументації на виконання робіт з реконструкції котельні на проспекті Науки, 47.
2.3. Після виконання підпунктів 2.1 та 2.2 пункту 2 розпорядження визначити підрядну організа�

цію на виконання робіт з реконструкції котельні на проспекті Науки, 47 у встановленому порядку.
2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо порядку виконання підготовчих

і будівельних робіт.
2.5. Забезпечити виконання робіт з реконструкції, комплектацію необхідним обладнанням та вве�

дення в експлуатацію котельні на проспекті Науки, 47 у встановленому порядку.
2.6. Під час укладання замовником договору підряду на виконання робіт з реконструкції котель�

ні на проспекті Науки, 47 передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних
робіт та встановити гарантійні строки експлуатації котельні.

3. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) подати до Департаменту економіки та інвестицій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні про�
позиції щодо включення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до програм економічно�
го і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні роки.

4. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження, зараховується до комунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшою
передачею у володіння та користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

5. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити у встановленому порядку списання де�
монтованого майна та зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва
реконструйованого об’єкта після завершення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

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

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

Голова О. Попов

Про затвердження Загальної методики визначення 
базового рівня споживання холодної води 

бюджетними закладами міста Києва
Розпорядження № 836 від 31 травня 2013 року

Відповідно до підпунктів 2, 3, 5 пункту “а” статті 27, підпунктів 1, 5 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктів “в”, “г” статті 3 Зако*
ну України “Про енергозбереження”, ДСТУ 2569*94 “Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення”, з метою створення економічних і організаційних умов для ефектив*
ного використання та економії холодної води в бюджетних закладах міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Загальну методику визначення базового рівня споживання холодної води бюджет�
ними закладами міста Києва, що додається.

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, Департаменту охорони здоров’я, Департамен�
ту культури та Департаменту соціальної політики протягом місяця з дня видання цього розпоря�
дження надати комунальному підприємству “Група впровадження проекту з енергозбереження в ад�
міністративних і громадських будівлях м. Києва” затверджену пооб’єктну інформацію для розрахун�
ку базових рівнів споживання холодної води бюджетними закладами міста Києва.

3. Комунальному підприємству “Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністра�
тивних і громадських будівлях м. Києва” розрахувати базові рівні споживання холодної води бю�
джетними закладами міста Києва.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків
забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту 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

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Департамент ом нальної власності
м. Києва ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж об'є тів права ом нальної власності
територіальної ромади м. Києва:
Шляхом ви п :
Нежилі приміщення площею 304,00 в.м по в л. Б дівельни ів, 28/15,

літ. "А", приватизовано юридичною особою за 2 460 000 (два мільйони
чотириста шістдесят тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ —
410 000 (чотириста десять тисяч) ривень 00 опійо ;
Нежилі приміщення (в том числі підвал) площею 222,10 в.м по б л.

Праці, 7, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 188 241 (один
мільйон сто вісімдесят вісім тисяч двісті соро одна) ривня 94 опій и,
в том числі, ПДВ — 198 040 (сто дев'яносто вісім тисяч соро ) ривень
32 опій и;
Нежитлова б дівля площею 123,80 в.м по в л. Грінчен а, 10/6, літ. "А"

приватизовано юридичною особою за 289 441 (двісті вісімдесят дев'ять
тисяч чотириста соро одна) ривня 20 опійо , в том числі, ПДВ —
48 240 (соро вісім тисяч двісті соро ) ривень 20 опійо ;
Нежиле приміщення площею 29,00 в.м по в л. Горь о о, 170/172, літ.

"А" приватизовано юридичною особою за 333 960 (триста тридцять три
тисячі дев'ятсот шістдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ —
55 660 (п'ятдесят п'ять тисяч шістсот шістдесят) ривень 00 опійо ;
Нежиле приміщення (підвал) площею 23,60 в.м по в л. П ш інсь ій, 9,

літ. "Б" приватизовано юридичною особою за 225 600 (двісті двадцять
п'ять тисяч шістсот) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 37 600
(тридцять сім тисяч шістсот) ривень 00 опійо ;
Нежиле приміщення площею 16,60 в.м по в л. Хар івсь е шосе, 164,

приватизовано фізичною особою за 155 058 (сто п'ятдесят п'ять тисяч
п'ятдесят вісім) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 25 843 (двадцять
п'ять тисяч вісімсот соро три) ривні 00 опійо ;
Нежилі приміщення площею 173,90 в.м по в л. Т полєва, 16, літ. "А"

приватизовано юридичною особою за 1 118 520 (один мільйон сто
вісімнадцять тисяч п'ятсот двадцять) ривень 00 опійо , в том числі,
ПДВ — 186 420 (сто вісімдесят шість тисяч чотириста двадцять) ривень
00 опійо ;
Нежилі приміщення (підвал) площею 88,90 в.м по б л. Лепсе, 51/16,

літ. "А" приватизовано юридичною особою за 398 280 (триста дев'яносто
вісім тисяч двісті вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ —
66 380 (шістдесят шість тисяч триста вісімдесят) ривень 00 опійо ;

Шляхом продаж на а ціоні:
Нежилі б дівлі за альною площею 328,80 в.м, ( том числі літ. "Б"

площею 145,40 в. м та літ. "В" площею 183,40 в.м) по в л. Братсь ій,
1/9 приватизовано юридичною особою за 935 107 (дев'ятсот тридцять
п'ять тисяч сто сім) ривень 20 опійо , в том числі, ПДВ — 155 851 (сто
п'ятдесят п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят п'ять) ривню 20 опійо ;
Нежилі приміщення площею 43,10 в.м по в л. Б дівельни ів, 43/12,

літ. "А" приватизовано юридичною особою за 276 240 (двісті сімдесят
шість тисяч двісті соро ) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 46 040
(соро шість тисяч соро ) ривень 00 опійо ;
Нежилі приміщення площею 444,00 в.м по в л. Зань овець ої, 9/9, літ.

"А" приватизовано юридичною особою за 7 620 000 (сім мільйонів
шістсот двадцять тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ —
1 270 000 (один мільйон двісті сімдесят тисяч) ривень 00 опійо ;
Нежилі приміщення площею 76,10 в.м по пр-т Повітрофлотсь ом ,

36, літ. "А" приватизовано фізичною особою за 680 000 (шістсот
вісімдесят тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 133 333
(сто тридцять три тисячі триста тридцять три) ривні 33 опій и;
Нежилі приміщення площею 148,50 в.м по в л. Рибальсь ій, 7, літ. "А"

приватизовано юридичною особою за 1 202 040 (один мільйон двісті дві
тисячі соро ) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 200 340 (двісті
тисяч триста соро ) ривень 00 опійо .

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Маль ова Ві тора
Васильовича, останнє місце реєстрації я о о: м. Київ, в л. Солом 'янсь а, 38, в. 39
в с дове засідання, я е відб деться 19.08.2013 ро об 11.00 за адресою: м. Київ,
в л. Кошиця,5-а, аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної справи за
позовом Маль ової Ві торії Анатоліївни до Маль ова Ві тора Васильовича про поділ
спільно о майна подр жжя.

При собі мати паспорт.
З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомлений

про день, час та місце роз ляд справи і в разі неяв и йо о до с д справа може
б ти роз лян та за йо о відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове засідання зобов 'язаний повідомити с д про
поважність причини неяв и.

С ддя Колесни О.М.

Перинатальний центр м. Києва повідомляє , що 19 серпня 2013 ро
з 10.00 до 12.00 за адресою: в л. Предславинсь а, 9 Печерсь ом
районі м. Києва б д ть проводитися роботи із за ріплення межовими
зна ами поворотних точо меж земельної ділян и в нат рі. Просимо
власни ів с міжних діляно б ти прис тніми при ви онанні даних робіт.
Списо власни ів додається:
КП по триманню житлово о осподарства Печерсь о о район м.Києва

"Печерсь житло"; КСП "Орія"; НДІ "Квант"; AT холдин ова омпанія
"Київмісь б д"; ТОВ "КОНСАЛТИНГ СИСТЕМЗ"; ТОВ "Б дівельна омпанія
"НІГМА"; ромадян а Со оловсь а О.О..

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

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про об'є ти ом нальної власності, що підля ають приватизації
шляхом ви п :

- нежилі приміщення по в л. Щ сєва, 34/1, літ. "А", площею 26,70 в. м.

Втрачені печат та валіфі аційний сертифі ат, серія
АЕ № 000022 відповідально о ви онавця-е сперта ошторисної
частини прое тної до ментації на ім'я Брижиць о о Ма сима
Оле сандровича, видані атестаційною архіте т рно-б дівельною
омісією Мінре іонб д від 25.04.2012 ро вважати недійсними.

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 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

К А Х Е Л Ь М А А Р П

В Р І Д А Р Н И Ц Я

А Л Е Р Г І Я А Т С В

Д О Щ А Н К Е Р О К К

Р У А Н Д А Н А Ш А

И Т І А Р А Т І И

Г Л И Н К А Д М Е В А

А К А Т Ш О Р И А

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Фехтування. Українські шаблісти — 
чемпіони світу!
У раїнсь і фехт вальни и за інчили свій вист п на першості планети

в Б дапешті золотою на ородою, я здоб ли в омандних зма аннях
шаблісто Оль а Харлан, Олена Вороніна, Аліна Комащ та Галина
П нди . У першом поєдин наші дівчата ле о здолали опір с пер-
ниць із Казахстан — 45:20. Особливих незр чностей не створили на-
шим дівчатам і итаян и — 45:31. Впевненою б ла перемо а і над іта-
лій ами — 45:34. А от фінал з росіян ами б в справжньою драмою. Ко-
ли Оль а Харлан вийшла на останній бій, наша оманда пост палася
п'ятьма олами. І раїн а, я і в олімпійсь ом фіналі Пе іна-2008,
створила диво. Залізна витрим а, холодно ровність, просто-та и олім-
пійсь ий спо ій — і раїнсь а оманда чемпіон світ — 45:44. Та им
чином, Оль а Харлан стала дворазовою чемпіон ою світ -2013, а в
с арбничці збірної У раїни за алом 4 медалі — ще омандне "срібло"
шпажистів і "бронза" рапіриста Ростислава Герци а

Спортивне життя. В столиці пройшла спартакіада
з армреслінгу "А у нас у дворі"
У иївсь ом пар "Молодіжний" пройшла спарта іада з армреслін-
"А нас дворі" серед меш анців Деснянсь о о район . Ор аніза-

торами зма ань вист пили відділ справах сім'ї, молоді та спорт Дес-
нянсь ої райдержадміністрації та Центр фізично о здоров'я населення
"Спорт для всіх" Деснянсь о о район столиці. Незважаючи на спе от-
н по од , подивитися або взяти часть зма аннях прийшли близь о
сотні деснянців. Слід зазначити, що за емоціями, без омпромісністю
боротьби та жа ою до перемо и аматорсь ий т рнір нічим не пост па-
вся професіональним зма анням. Перед почат ом зма ань б ло про-
ведено зваж вання часни ів, після чо о розпочалися поєдин и трьох
ва ових ате оріях, переможцями я их стали Джонатан Гончарен о
( ате орія до 70 ); Анатолій Т ачен о ( ате орія до 80 ); Дмитро
Шеремет ( ате орія до 90 ). Та, напевно, найці авішими стали зма-
ання абсолютній ате орії, адже в них взяли часть не тіль и часни-
и попередніх т рнірів, а й люди, я і просто поверталися з пляж та ви-
рішили підтримати спортивний д х деснянців. Напр жена боротьба
абсолютній ате орії принесла наст пні рез льтати: I місце — Анатолій
Т ачен о, II місце — Дмитро Шеремет, III місце — Владислав Про о-
пен о. Отже, абсолютним чемпіоном Деснянсь о о район з армрес-
лін став Анатолій Т ачен о

Легка атлетика. Ганна Мельниченко лідирує 
в загальному заліку семиборства
Ганна Мельничен о продовж є трим вати лідерство за альном

залі в семиборстві на Чемпіонаті світ з ле ої атлети и, я ий прохо-
дить Мос ві (Росія). Після шести видів про рами наша спортсмен а
набрала 5 619 очо і нині очолює т рнірн таблицю. На др ом міс-
ці — Бріан Ештон (Канада, 5 551), на третьом — Дафні Шипперс (Ні-
дерланди, 5 492)

Температура +22°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 66 %

Температура +25°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 52 %

Температура +21°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 58 %

Прогноз погоди на 14 серпня 2013 року

ОВНИ, на любовном небосхилі римить роза, що сприятиме
модернізації стос н ів, де се с альний аспе т рає провідн роль.
У домашніх пенатах, професійній сфері все ч дово, очі ються по-
зитивні зр шення в розвит сімейно о бізнес , прое ті, пов'яза-
ном з фамільними чи національними цінностями. Клімат сім'ї,
тр довом оле тиві поліпшиться, працюйте з радістю — зароби-
те рошей та по ращите ар'єр .
ТЕЛЬЦІ, день промайне на онфронтаційній хвилі, що за арт є

д х. У ба атьох з'явиться новий партнер. С перни ів поважайте та
переймайте в них най ращі методи боротьби, запозич йте досвід

он рентів, адже нахаби здатні приспати ваш пильність під-
ст пною подвійною та ти ою.
БЛИЗНЯТА, об'явіть бій нестат ам, натхненно тр діться та " ле-

пайте" роші я на основній, та і на "лівій" роботі. Емоційний то-
н с на ма сим мі, що може призвести до с тичо з оле ами, втім,
дар психоло а вас блис чий, на ньо о й по ладайтеся, тоді не
матимете оря.
РАКИ, день прод тивний, ви маєте ні альн на од інт їтивно

обрати ті сфери діяльності, де творча самореалізація пройде на
ра, б ття стане омфортнішим, на д ші завесняніє. На діловом ,
сердечном та інтимном фронтах б дете поза он ренцією!
ЛЕВИ, домашні справи наб вають для вас особливо о значення

і стан ть аталізатором дій. Пра ніть до омпроміс , атмосфера в
сім'ї наеле тризована, достатньо іс ри непороз мінь, і запалає
во нище сваро . Тим паче, що поб тові проблеми сипатим ться
звід сіль. Коріться, для дося нення психоло ічної армонії в роди-
ні слід йти на пост п и, любити шлюбних обранців.
ДІВИ, чар йте вродою, р хайтеся, не сидіть воч ою, свіжі вра-

ження, зміна життєво о ландшафт нині потрібні, я повітря. При-
от йтеся до інтри ючих новин, соро а на хвості може принести
не зовсім приємн , насторож юч звіст , я ої ви боялися. Я що
емоції заш алюватим ть, вип стити їх ліпше спіл ванні з жін а-
ми, чолові ів не чіпайте. Ваші висловлювання мають ма ічний
вплив на людей, том не лихословте, тримайтеся від нав'яз ван-
ня своїх пере онань, а зваж йте ожне слово в моменти спіл -
вання.
ТЕРЕЗИ, радійте, сьо одні форт на до вас милостива, ощасли-

вить подар н ом чи підвищенням зарплати. Зрештою аманець
розтовстіє. А тивно працюйте, нала одж йте стос н и з шефом
(він та ий харизматичний), за ладайте підґр нтя для майб тньо о
ар'єри. І неодмінно онта т йте з людьми висо ої д ховної ль-
т ри, їхні поради та нап чення від Бо а.
СКОРПІОНИ, виходьте на романтичне полювання, протилежна

стать захваті від вашої респе табельності, тож всі, хто пра не
влашт вати особисте життя, здатний це ле о зробити. Вибір за ва-
ми, виріш йте, о о вп стити в серце, а з им полюбовно розійти-
ся, я що стос н и себе вичерпали. З підписанням ділових онтра -
тів, навіть оли вам омпаньйони ідеально підходять, заче айте.
СТРІЛЬЦІ, день армічний, пливіть за течією подій, не с ньте

носа до ч жо о проса, тримайтеся від фінансових авантюр, ле -
оважних любовних інтри , романтичні ш ри-м ри на роботі — це
обл дна спо са, я що лібідо заш алює, охм ряйте постійно о
партнера. Знайте: б дь-я ий поворот подій дня несе не тіль и роз-
чар вання, а й вели і плюси на майб тнє.
КОЗЕРОГИ, е стремальні сит ації — це добре, там джерело

життєдайної енер ії. Запор ою приємно о спіл вання б де пози-
тивний емоційний резонанс між вами і співбесідни ом. Саме він
допоможе швид о і безболісно зала одити онфлі ти, майстерно
с н ти поб тові, фінансові с переч и. Особливо з жін ами, я ими
ви здатні психоло ічно маніп лювати, вірт озно налаштов ючись
на їх д шевн хвилю.
ВОДОЛІЇ, для реалізації поставленої мети доведеться до ласти

ма сим м з силь. Я що шеф запросить на илим в зв'яз із на-
пр женою обстанов ою, поводьтеся толерантно, ни айте с пере-
чо , одна і не давайте привод для с мнівів та на леп на свою
адрес . Вам та ож доцільно зар читися підтрим ою жін и ( оле и,
вдячної лієнт и). Зрештою с ористатися ч жими рес рсами, під-
трим ою вдасться блис че.
РИБИ, життєвий шлях б де стелений вітами спіх , поп ляр-

ності, порад є сфера приб т ів, таланитиме на любовном фрон-
ті, очі ється визнання творчих засл . Почини, пов'язані із зар -
біжним бізнесом і дальніми поїзд ами, обіцяють спіх, але цьо о
дня їх не варто за ріплювати до ментально. Не зловживайте е о-
їстично іпнотичною владою над людьми, а орист йтеся тією аз-
овою палич ою заради бла а та любові, аби всім б ло добре

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Вітчизняні кадети поступилися
сербським одноліткам
В столиці триває чемпіонат Європи з баскетболу U�16
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У понеділо відб вся
четвертий зма аль-
ний день онтинен-
тальної першості з
бас етбол серед
адетів. У рам ах
цьо о спортивно о
заход вітчизняна
збірна з стрічалася з
бронзовим призером
мин ло о чемпіона-
т — збірною Сербії.
Матч видався досить
с ладним для наших
хлопців, і підс м
вони пост пилися з
рах н ом 50:85. Та-
им чином, оп стив-
шись на передостан-
нє місце своїй р -
пі, раїнці втратили
б дь-я і шанси на
вихід 1/4 фінал .

Поступившись в матчах

першого групового раунду

хорватам і італійцям, збірна

України максимально ус�

кладнила собі завдання ви�

ходу до чвертьфіналу турні�

ру. Невдалий старт змушу�

вав наших хлопців перема�

гати у всіх наступних зу�

стрічах. Однак зробити це

було досить складно, адже у

четвертому турі на них че�

кали одні з фаворитів цьо�

горічного чемпіонату —

збірна Сербії. І вже з пер�

ших хвилин двобою стало

зрозуміло, що суперник аж

ніяк не збирається втрачати

очки.

Не зволікаючи, серби з

перших же секунд почали

віддавати передачі під наш

щит своїм основним фор�

вардам — Давиду Міладіно�

вічу і Мілошу Глішичу, і ті

справно набирали очки. Бу�

ло помітно, що вітчизняним

баскетболістам було важко

протидіяти суперникам,

адже вони були значно ви�

щими за українців — одразу

сім гравців збірної Сербії

мають зріст вище двох мет�

рів. Цей фактор одразу ж

відобразився у ігровій ста�

тистиці — вже у стартовій

десятихвилинці колектив

Ваньї Гуса зібрав 19 підби�

рань, з яких 11 — під кіль�

цем збірної України.

У вітчизняних баскетбо�

лістів, як і слід було очікува�

ти, роль першої скрипки в

атаках знову взявся викону�

вати Святослав Михайлюк.

Однак відомо, що один у по�

лі не воїн, і навіть вдалі дії

юного спортсмена не могли

завадити сербам впевнено

домінувати на майданчику.

Лише наприкінці чверті

українці спромоглися "ог�

ризнутися", і на короткий

відпочинок господарі пі�

шли, поступаючись у рахун�

ку — 13:16.

Але початок другого пе�

ріоду все розставив по своїх

місцях. У кожному моменті

серби незмінно випереджа�

ли наших баскетболістів.

Цього цілком вистачало для

того, щоб стрімко втілювати

свою ігрову перевагу у від�

повідні цифри на табло. До

15 хвилини воно висвічува�

ло сумний для українських

вболівальників рахунок —

17:35. І ім'я переможця у цій

зустрічі стало очевидним за�

довго до кінця матчу.

Підопічні Віталія Усенка

не припинили боротьби, але

клас суперників був незрів�

нянно вищим. Лише Свято�

слав Михайлюк час від часу

намагався хоч якось вирів�

няти становище. Однак його

дій виявилося замало, аби

на рівних протидіяти

команді�опоненту.

Серби ж оборотів не змен�

шували, дозволяючи гляда�

чам насолоджуватися сво�

їми майстерними діями аж

до самої сирени. Особливо

вражало їх уміння миттєво

переходити від оборони до

атаки: будь�який підбір

м'яча відразу ж перетворю�

вався в пас уперед, де вже

обов'язково хтось мчав у від�

рив. У підсумку матч завер�

шився цілком заслуженою

перемогою сербської збірної

з рахунком 85:50.

Наразі турнірне станови�

ще збірної України зали�

шається досить складним. У

групі F з 6�ти команд вона, з

нулем у графі "перемоги",

посідає передостанню схо�

динку

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

Цей день в історії 14 серпня

1457 — надр овано псалтир,
перш ни , дат виход світ
я ої точно відомо
1867 — народився автор зна-

менито о ци л "Са а про Фор-
сайтів" Джон Голс орсі (ла реат
Нобелівсь ої премії з літерат ри)
1877 — в Канаді заборонили

відстрілювати бізонів з поїздів
1880 — за інчено спор джен-

ня знаменито о собор в Кельні
(б дівництво розпочато в цей же
день 1248)
1888 — Олівер Шелленбер ер

отримав патент на еле тричний
лічильни (прилад для вимірю-
вання витрат еле троенер ії
змінно о або постійно о стр м )
1908 — проведено перший

міжнародний он рс раси, ста-
лася ця рочиста подія в Фол -
стоні (Вели обританія)
1935 — США введена одна з

найбільш лояльних систем соці-
ально о страх вання (допомо и
безробітним)
1936 — бас етбол став олім-

пійсь им видом спорт
1947 — народилася амери-
ансь а письменниця, знаменита
романіст а і новелліст а Даніела
Стіл (б ло продано понад 550
мільйонів її ни )
1952 — раїни, що розвиваю-

ться, з подачі франц зь о о е о-
номіста А. Сови стали називати
"Третій світ"
1983 — на першом чемпіонаті

світ з ле ої атлети и Гельсін і
19-річний раїнсь ий спортсмен
Сер ій Б б а став чемпіоном світ
в стриб ах з жердиною
1986 — в Амстердамі вистав-

лено найбільш артин світі —
морсь ий пейзаж площею 8 586
вадратних метрів
1992 — в Росії старт є че ова

приватизація (в народі її назива-
ють не іна ше я "прихватизація")
2003 — знаменитий збій еле -

тромережі США і Канади: стало-
ся ланцю ове від лючення
близь о 100 еле тростанцій, без
еле три и залишилися в цілом
50 млн чолові , збито е ономіці
оцінено в 6 млрд доларів

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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У раїнсь і адети ( жовтій формі) дебютном матчі проти збірної Латвії. Рах но з стрічі 78:61 — на ористь
наших бас етболістів
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