
Малюків забезпечать місцями в дитсадках
Уряд розширює мережу дошкільних навчальних закладів
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Задля створення мов для нормально о
виховання малень их раїнців в державі
збільш ють іль ість дитячих сад ів. По-
ращ ють сервіс і для бать ів — записати
дитин до дитсад а в чотирьох ре іонах
же можна через Інтернет. Еле тронна
система реєстрації та ож дозволяє їм
вірт ально ознайомитися з освітнім за-
ладом. Ці та інші надзвичайно важливі
питання об оворювали вчора на все ра-
їнсь ій селе торній нараді з ерівни ами
ре іонів під олов ванням віце-прем’єр-
міністра У раїни Оле сандра Віл ла.

Отримання якісної дошкільної освіти — це один із

ключових елементів соціалізації дитини. На цьому на�

голосив віце�прем’єр�міністр України Олександр Віл�

кул під час селекторної наради. "Цього року додатково

буде створено 60 тис. місць у дитсадках. Так, за сім мі�

сяців 2013 року вже створено 17 тис. місць. Загалом же

за 2013—2014 рік буде забезпечено місцями 100 тис.

малюків".

Для зменшення дефіциту місць відкривають нові дит�

садки, додаткові групи в наявних закладах та повертають

для відкриття ДНЗ будівлі, які використовувались не за

призначенням. Відзначимо, з початку року вже повер�

нуто 23 приміщення на понад 1,5 тис. місць, ще планує�

ться повернути 39 будівель дитячих садків — а це ще по�

над 3 тис. місць.

Також до Дня знань почнуть роботу 87 навчально�ви�

ховних комплексів за типом "дитсадок�школа".

Всі дії уряду спрямовані на покращення умов для ви�

ховання та розвитку дітей відповідно до соціальних іні�

ціатив Президента України Віктора Януковича. Не від�

стає в цьому плані й столиця. Тому якщо раніше перед

батьками стояло питання, аби вистачило місця для їх�

нього малюка, то за останні два роки ситуація значно

змінилася — в столичних дитсадках їх побільшало. Так,

минулого року мережу дошкільних навчальних закладів

було збільшено більше ніж на 3 тис. місць. За даними

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, позитив�

ну динаміку планують продовжити й цьогоріч. Зокрема

на 2013�й заплановано відновити 20 дитсадків та роботу

80�ти груп в уже працюючих дошкільних закладах, які

додатково приймуть понад 4,5 тис. дітей. Загалом же до

2015 року в Києві мають відновити роботу 38 дитсадків,

аби забезпечити належне дошкільне виховання малень�

ких киян.

За таких умов мами і тата вже можуть обирати для сво�

го чада кілька варіантів. Зазвичай, це дитсадки поблизу

дому чи місця їхньої роботи.

До того ж, щоби батьки мали можливість обрати ДНЗ

та записати до нього малюка, не виходячи з дому, уряд

упроваджує Єдину електронну базу реєстрації дітей в до�

шкільні заклади. Віце�прем’єр�міністр зауважив, що

окрім зручностей для батьків, ця система дасть можли�

вість більш ефективно контролювати кількість дітей в

черзі, прогнозувати наповнюваність дитсадків і, відпо�

відно, планувати збільшення кількості місць у дошкіль�

них закладах.

Зауважимо, Київ — один із чотирьох регіонів, де вже

успішно працює ця система.

Додамо, що під час наради керівники регіонів обгово�

рили й готовність загальноосвітніх шкіл до нового на�

вчального року. Так, наразі закінчуються ремонтно�про�

філактичні роботи у 19,5 тис. ЗНЗ. Окрім цього, в 2013

році 13 нових шкіл відкриють свої двері для майбутніх

вихованців

Парк тролейбусів 
поповнився "новачками"
До кінця року вулицями міста додатково курсуватиме 80 нових машин

Нові тролейбуси придбані містом за

кредитні кошти ЄБРР. Вони поповнять

маршрути № 14 та № 38, що дозволить

зменшити інтервал руху між машинами.

Серед основних їхніх переваг — ком�

фортність та доступність для осіб з осо�

бливими потребами. Про це заявив за�

ступник голови КМДА Михайло Костюк

під час огляду чергової партії в столично�

му тролейбусному депо № 1.

"Тролейбус — унікальний вид транспор�

ту, який не просто збережений в столиці

України, а й активно розвивається. На

сьогодні щоденно цим видом транспорту

користується понад 550 тисяч громадян. І

ми працюємо за принципом — жодного

місяця без нової техніки. Адже це забезпе�

чення якості роботи, виконання графіків,

зменшення простоїв та видатків на поточ�

ні ремонти. Однією з вимог до нового

міського транспорту є його комфортність

та більша доступність для людей. Так, ця

партія тролейбусів має на 100 % низький

рівень підлоги, всі вони облаштовані пан�

дусами та можуть нахиляти кузов для зруч�

ності пасажирів. Крім того, на 25—30 %

споживають менше електроенергії", — за�

значив Михайло Костюк.

Він також повідомив, що всього до

кінця року місто отримає ще 80 тролей�

бусів, придбаних за кошти ЄБРР. Окрім

того, столиця працює над тим, аби при�

дбати ще 80 "рогатих" за іншими кон�

трактами, які наразі відпрацьовуються.

Це дозволить зменшити інтервал руху в

години пік на маршрутах до 3—5 хв.,

збільшити провізну спроможність тро�

лейбусних маршрутів в півтора разу та

повністю вирішити проблему з оновлен�

ня тролейбусного парку на найближчі

5—7 років (окрім випадків придбання

машин для нових ліній).

Тролейбуси, придбані з інших джерел

фінансування, матимуть низку відмін�

ностей від нинішніх. Зокрема сучасну

систему кондиціонування. Як розповів

"Хрещатику" головний інженер КП "Ки�

ївпастранс" Юрій Бомбандьоров, окремо

буде охолоджуватися і кабіна водія, і па�

сажирський салон. Знизити температуру

системи зможуть на 4—5 °С.

За словами віце�президента корпора�

ції "Богдан" Володимира Гунчика, міська

влада вимагає від виробника, щоб тро�

лейбуси обов’язково мали автономний

хід. "Перший такий тролейбус вже курсує

вулицями Києва. Автономний хід в ньо�

го до 1 км, в подальшому ставиться зав�

дання, аби ця цифра складала 5 км",— за�

значив пан Гунчик.

При автономному ході тролейбус може

відхилитися від маршруту та рухатися без

підключення до контактної мережі у ви�

падку непередбачуваних ситуацій чи за�

торів.

Цікаво, що міська влада розглядає

можливість співпраці з корпорацією

"Богдан" і щодо поставки гібридного ав�

тобуса для випробування на столичних

маршрутах. Цей вид транспорту є пере�

хідним варіантом між тролейбусом та

електробусом, оскільки має двоступене�

ву систему агрегатування, тобто машина

обладнана дизельним двигуном Євро�5

та системою електроприводу, завдяки чо�

му можна зменшити споживання палива

на 30 %.

Нагадаємо, що розвиток та оновлен�

ня громадського транспорту передба�

чені програмою соціальних ініціатив

Президента України Віктора Янукови�

ча

Нові тролейб си, придбані містом за редитні ошти ЄБРР, поповнять маршр ти №14 та №38, що дозволить с ттєво зменшити інтервал р х між машинами
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Столиця готується 
відзначати День Незалежності
України
У Києві триває під отов а до відзначення 22-ої

річниці Незалежності У раїни. О рім ор анізації дер-
жавних заходів з на оди свята та неймовірної іль о-
сті за альномісь их і районних а тивностей для и-
ян та остей, столиця здійснює бла о стрій та озе-
ленення міста, відпрацьов є ор анізаційні деталі то-
що.
Та , під час наради cтоличній місь держадмініс-

трації під олов ванням першо о заст пни а олови
КМДА Анатолія Гол бчен а профільним департа-
ментам та ерівни ам центральних районів дор че-
но забезпечити належний бла о стрій місцях про-
ведення рочистих та свят ових заходів, зо рема,
на Хрещати , Майдані Незалежності, Європейсь ій
та Софійсь ій площах тощо, а та ож в сіх районах
міста.
Анатолій Гол бчен о дор чив встановити додат-
ов іль ість рн для сміття і ромадсь их вбира-
лень місцях проведення рочистих заходів цен-
тральній частині Києва та забезпечити робот до-
дат ових бри ад із прибирання. Зал чать і додат о-
в техні для цілодобово о вивезення сміття в цен-
тральній частині столиці.
До Дня Державно о Прапора та Дня Незалежності

У раїни Київ при расять вітами й національною
символі ою: встановлять прапори на опорах зовніш-
ньо о освітлення, фасадах адміністративних та жит-
лових б дин ів.
Крім то о, запланована ор анізація свят ової тор-
івлі в середмісті Києва

У Києві створять 
диспетчерський пункт 
громадського транспорту
Київсь а влада працює над розроб ою за ально о

місь о о диспетчерсь о о п н т , що дозволив би
більш оперативно реа вати на пасажиропото и в
місті. Про це розповів заст пни олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації Михайло Костю .
"Ми план ємо диспетчериз вати весь наш місь-
ий ромадсь ий транспорт два етапи. На першо-
м рівні нам необхідно обладнати йо о системою
лобально о позиціон вання. Зараз новий р хомий
с лад, я ий ми за пов ємо, вже обладнаний GPS-
наві аторами, що дозволяє нам відстеж вати йо о
місце переб вання, проте цьо о мало. Том наст п-
ним етапом має стати запровадження диспетчери-
зації двох вимірах — диспетчеризація дорожньої
мережі й системи р х та диспетчеризація пасажи-
ропото ів. Та им чином, це дозволить нам за допо-
мо ою меншої іль ості транспорт обсл ов вати
більші транспортні пото и",— розповів Михайло
Костю та додав, що вересні відб деться технічна
рада, де й об оворюватиметься вирішення цих зав-
дань

Столичному технікуму 
повернули приміщення 
на Печерську
Господарсь ий с д Києва задовольнив позов про-
рат ри Печерсь о о район та поверн в Київсь о-

м техні м еле тронних приладів нежитлові примі-
щення в центрі столиці, я і б ли протиправно пере-
дані в оренд приватном підприємств .
Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі про -

рат ри Печерсь а, перевір ою встановлено, що
2004 році на підставі рішення ре іонально о фонд
держмайна м. Києві нежитлові приміщення на-
вчально о за лад за альною площею близь о 120
в. м на в л Патріса Л м мби в Печерсь ом районі
столиці б ли надані в оренд приватном підприєм-
ств з метою розміщення там офіс , виробничо о
цех та с лад .
Одна , я з’яс валося, діяльність зазначено о під-

приємства жодним чином не б ла пов’язана з на-
данням освітніх посл , я то о вима ає за он. Від-
та про рат ра район зверн лася до с д з позо-
вом про визнання недійсним до овор оренди та
повернення приміщень навчально о за лад із неза-
онно о орист вання.
С д задовольнив позовні вимо и про рат ри

повном обсязі та зобов’язав підприємців звільнити
протиправно займані приміщення техні м

Рух Московським мостом 
буде частково обмежено 
з 16 до 19 серпня
Я повідомили в КК "Київавтодор", період з

22.00 16 серпня до 14.00 19 серпня на низовом бо-
ці Мос овсь о о мост (в напрямі проспе т Гене-
рала Ват тіна) в першій см зі р х автотранспорт
ви он ватим ться роботи з планово о ремонт ас-
фальтобетонно о по риття.
З цієї причини р х автотранспорт на даній ділян-

ці б де част ово обмежено.
Просимо водіїв із роз мінням поставитися до тим-

часових незр чностей та за можливості обирати ін-
ші маршр ти р х
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Конта тна мережа Києва чи не найбільша в Європі та с ладає
близь о 1 тисячі ілометрів. Щоденно на 40- а маршр тах пра-
цює близь о 400 тролейб сів. О рім то о, ви ористання цьо о
вид місь о о транспорт є не лише е ономічно ви ідним, а й
омфортним для пасажирів. Саме том иївсь а влада розпоча-
ла масштабне оновлення пар транспортних засобів. Чер ова
партія нових машин вчора вже вийшла на в лиці міста, а до
інця ро "новач ів" б де близь о восьмидесяти.
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У Києві відбудеться виставка “Барвиста Україна”

З 20 до 23 серпня на території НК “Е споцентр У раїни” триватиме що-
річна за альнодержавна вистав ова а ція “Барвиста У раїна”, присвячена
22-й річниці незалежності У раїни. Офіційне її від риття відб деться 20
серпня о 12.00 на центральній площі “Е споцентр ” за адресою: проспе т
А адемі а Гл ш ова, 1 (метро “Вистав овий центр”). У рам ах заход б -
де проведено Все раїнсь ий он рс-вистав “Кращий вітчизняний то-
вар ро ”, де номін ється висо отехноло ічна прод ція, товари та посл -
и, що пропон ються на вн трішні й зовнішні рин и. Фінал он рс та на-
ородження переможців відб д ться 20 серпня в центральній залі павіль-
йон № 1. Крім то о, для иян та остей столиці продемонстр ють етно-
рафічн е спозицію “Містеч о майстрів”, а та ож можна б де відвідати
ярмаро , ор анізований спеціально до Дня Незалежності У раїни.
У рам ах е спозиції один раз на рі одночасно презент ються всі об-

ласті У раїни, а виробни и з різних точ ів раїни мають змо проде-
монстр вати всі най ращі свої здоб т и за останні ро и.
Вистав а с проводж ється масштабним омпле сом презентаційних та
льт рно-мистець их заходів. Зо рема проведенням Днів областей,

фестивалів, презентацій робіт майстрів де оративно-при ладно о мис-
тецтва областей У раїни. Розміщена вона павільйонах №№ 1, 2, 3, 7, 9,
23 та на від ритих майданчи ах “Е споцентр ”

Столичного фінінспектора викрито на хабарі
Слідчим про рат ри Подільсь о о район столиці ви рито під час

одержання неправомірної ви оди розмірі понад 8 тисяч ривень провід-
но о спеціаліста Державної фінінспе ції м. Києві.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про рат ри Подільсь о о

район столиці, в азані ошти посадова особа вима ала та отримала від
дире тора одно о з ом нальних підприємств, пообіцявши не звертати
ва и на фінансові пор шення в йо о діяльності. Передача хабара відб -
лася в афе, розташованом на Подолі. На тепер сл жбовій особі пові-
домлено про підозр вчиненні римінально о правопор шення, перед-
бачено о ч. 4 ст. 368 КК У раїни, — вима ання та отримання неправомір-
ної ви оди. Дос дове розслід вання в римінальном провадженні прово-
диться про рат рою район

Працівники СБУ виявили боєприпаси часів ВВВ
Нещодавно працівни и Головно о правління СБУ м. Києві та Київ-

сь ій області спільно з працівни ами ДСНС виявили схован з боєпри-
пасами часів Вели ої Вітчизняної війни та виб ховою речовиною. Я пові-
домили “Хрещати ” в прес-се торі ГУ СБ У раїни м. Києві та Київсь ій
області, з облаштовано о схрон неподалі від смт Би івня Деснянсь о о
район столиці правоохоронці вил чили 10 іло рамів тротил ( е са ен )
та 8 артилерійсь их снарядів алібр 76 мм.
Наразі встановлюються особи, причетні до неза онно о збері ання

боєприпасів, для притя нення їх до римінальної відповідальності. З ме-
тою недоп щення виб хонебезпечних предметів неза онний обі спів-
робітни и ДСНС вил чили боєприпаси зі сховано та знищили встанов-
леном поряд

Цифра дня

30 176 000 000 
гривень було мобілізовано до державного бюджету столичним
управлінням Міндоходів та Київською міжрегіональною митницею
Міндоходів за 7 місяців 2013 року 

Про це повідомила начальник Головного управління Міндоходів
у м. Києві Ірина Носачова 
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Рятувальники ліквідували пожежу на “Ринку
“Оболонь”
У серед о 22.20 до Головно о правління ДСНС У раїни м. Києві на-

дійшло повідомлення про пожеж на території приватно о а ціонерно о
товариства “Рино “Оболонь” за адресою в л. Героїв Дніпра, 41. По при-
б тті до місця ви ли пожежно-рят вальних підрозділів встановлено, що
пожежа сталася в центральном павільйоні з продаж овочів, фр тів та
м’яса. Во онь розповсюдився на площ 600 в. м.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Головно о правління Дер-

жавної сл жби У раїни з надзвичайних сит ацій місті Києві, о 23.20 по-
жеж б ло ло алізовано, а о 00.22 — лі відовано 17 одиницями основної
та спеціальної пожежно-рят вальної техні и та 83 особами особово о
с лад . В рез льтаті за оряння во нем знищено та пош оджено онстр -
тивні елементи ар ас , тор овельні ролети, тор овельне обладнання,
матеріальні цінності, що знаходились відділах. За иблих та травмованих
немає. Причина пожежі та збит и встановлюються

Українська актриса й журналіст Олена Чекан 
потребує допомоги!
Талановитом ж рналіст часопис “У раїнсь ий тиждень”, сценарист ,

а трисі Олені Че ан потрібна наша допомо а. Пані Олена долає тяж
хвороб й потреб є фінансової підтрим и. Завдя и Олені Василівні Че ан
раїнсь і ш олярі мають змо від ривати для себе реально о Шевчен а

з до ментально о фільм “Мій Шевчен о”, я ий б ло знято за її ініціати-
ви з оле тивом одно о з вітчизняних теле аналів і в подальшом вис н -
то на Державн премію імені Тараса Шевчен а. Перший етап боротьби
пройдено, залишилось зовсім трош и. Фінансова підтрим а від др зів,
оле і небайд жих людей на операцію, рс хіміотерапії і післяоперацій-
н реабілітацію дозволили триматись серед живих. Зараз необхідний
др ий рс хіміотерапії. Ре візити для перерах вання оштів ( отів овий
розрах но ) — Бан отрим вач ПАТ КБ “Приват Бан ”. Номер арт и —
4405 8858 2756 9077 (отрим вач Родю Бо дан Станіславович — син).
Адреса для зв’яз : chekanolena@ukr.net

У суботу киян запрошують на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та поб т ,

цієї с боти в столиці відб д ться традиційні ярмар и.
Зо рема 17 серпня придбати різноманітні прод ти харч вання майже

з сіх ре іонів У раїни ияни змож ть в Голосіївсь ом районі на в л. Б р-
мистен а (в межах в лиць Василь івсь ої та Ломоносова); в Дарниць о-
м — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л. О. Саб рова (в ме-
жах просп. Мая овсь о о та в л. Бальза а); в Дніпровсь ом — на просп.
Возз’єднання, 2-12; в Оболонсь ом — на просп. Оболонсь ом , 23-43,
в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на в л. Червоноармійсь ій (в ме-
жах в лиць Тверсь ої та Ковпа а); в Подільсь ом — на в л. Світлиць о-
о, 25; в Святошинсь ом — на в л. Б л а ова; в Солом’янсь ом — на
в л. Героїв Севастополя, 42 (в межах в л. Донця та Стражес а); в Шев-
чен івсь ом — на в л. В. Василевсь ої, 1-17.
На ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні прод ти харч -

вання за цінами, на 10–15 % нижчими від рин ових

Зима без сюрпризів
Київські комунальники зможуть подати тепло в будинки з початку
жовтня
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Щорічно одраз ж по за-
інченні поточно о опалю-
вально о сезон , починає-
ться під отов а до сезон
наст пно о. Наразі місто
на 75 % отове до подачі
тепла в місь і системи, і,
я запевняють фахівці, ро-
боти завершать до осені.
Зо рема в бюджетних за-
ладах — до першо о ве-
ресня, а в житловом се -
торі — до першо о жовтня.

Цього тижня у районах почали пра�

цювати штаби з підготовки до осін�

ньо�зимового періоду 2013–2014 ро�

ків. Зокрема в КМДА відбулося засі�

дання міського штабу, під час якого

представники профільних департа�

ментів звітували про виконану роботу

та проблеми, що виникають. Водно�

час, як зазначив директор Департа�

менту житлово�комунальної інфра�

структури КМДА Дмитро Новиць�

кий, столиця вже майже на 75 % гото�

ва до подачі тепла.

“На сьогодні житловий фонд гото�

вий на 75 %, заклади освіти на 90 %, а

медицини — на 70 %. Водночас у нас

є проблема з отриманням актів готов�

ності — документа, який колись мав

назву “форма Е�8”. При тому, що

житловий фонд готовий на 75 %, акти

готовності мають лише 2,7 % будин�

ків”,— розповів пан Новицький.

А в освітній сфері склалася взагалі

цікава ситуація. За словами директо�

ра Департаменту освіти і науки, мо�

лоді та спорту Людмили Доброволь�

ської, “Київенерго”, згідно зі своїми

графіками, почне обстеження мереж

у школах з першого вересня, а в де�

яких навчальних закладах навіть з 15

вересня. Однак на сьогодні є дору�

чення прем’єр�міністра України про

те, що сфера освіти має бути готова

до зими до першого вересня. Тож

перший заступник голови КМДА

Анатолій Голубченко дав доручення

ПАТ “Київенерго”, Департаменту

житлово�комунальної інфраструкту�

ри та Департаменту освіти і науки,

молоді та спорту скоригувати графіки

перевірок шкіл таким чином, щоби

вкластися у цей термін. Що ж до жит�

лового сектору та закладів медичної

сфери, то вони повинні підготувати

необхідні документи до 15 вересня.

Паралельно з підготовкою міста до

зими виникає чимало проблем у жит�

ловому господарстві. Зокрема Дмитро

Новицький повідомив, що на сього�

дні зафіксовано дуже багато пору�

шень під час проведення випробу�

вальних робіт на мережах “Київене�

рго”, адже в багатьох районах є чима�

ло аварійних ситуацій і порушуються

вимоги законодавства із подання

мешканцям гарячої води в передбаче�

ний термін 14 днів. Станом на 13

серпня без гарячого водопостачання у

Києві перебувають 2403 будинки, з

них аварійних відключень — 317.

“У нас порушуються терміни пода�

чі гарячої води після проведення гід�

равлічних випробувань тепломереж.

Тому я наполягаю, щоби внести в

протокол засідання пункт про незадо�

вільну роботу “Київенерго” в цьому

напрямку. У нас є будинки, де вже три

місяці немає гарячої води — це не�

припустима ситуація в столиці”,— на�

голосив Анатолій Голубченко.

Зауваження до “Київенерго” були і

через відновлення благоустрою після

планових ремонтних робіт. Зокрема

серед понад 200 адрес, де тривають

роботи, 181 — саме енергетичної

компанії. “Ми розуміємо, що “Ки�

ївенерго” виконує великий обсяг з

перекладання мереж, проте маємо

певну диспропорцію по районах.

Зокрема в Оболонському — 37 роз�

риттів, у Солом’янському — 36, у в

Шевченківському — 27. Це на поря�

док більше, ніж в інших районах, і з

нашої точки зору, треба звернутися

до районних структур “Київенерго”,

аби вони взяли це на контроль”,—

наголосив пан Голубченко.

“Процедура підготовки до опалю�

вального сезону достатньо жорстко

регламентована. Зокрема передбаче�

но не лише такі масштабні роботи, як

власне запуск гарячої води у мережі, а

й засклення вікон у під’їздах будин�

ків, герметизація стиків... Тобто необ�

хідно виконати певний перелік захо�

дів”,— розповів Дмитро Новицький.

Директор департаменту висловив

впевненість, що цього року, як і торік,

Київ буде готовий заповнити системи

опалення теплоносієм уже з початку

жовтня, якщо виникне така необхід�

ність через різке зниження темпера�

тури повітря

Школи проінспектували
Фахівці перевірили підготовку закладів освіти мікрорайону 
Теремки�2 до нового начального року
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У иївсь их ш олах заверш ється
під отов а до ново о навчально о
ро . Вчора начальни Департамен-
т освіти і на и, молоді та спорт
КМДА О сана Добровольсь а проінс-
пе т вала навчальні за лади мі -
рорайоні Терем и-2, що в Голосіїв-
сь ом районі.

Під пильне око ревізорів потрапили спеціалі�

зована школа І�ІІІ ступенів із поглибленим ви�

вченням іноземних мов № 220, ліцей № 227

імені Михайла Громова та спеціалізована школа

І�ІІІ ступенів із поглибленим вивченням укра�

їнської мови та літератури № 260. Разом з Окса�

ною Добровольською навчальні заклади переві�

ряв і голова Голосіївської райдержадміністрації

Юрій Курінний. Цікаво, що всі три школи роз�

ташовані поруч, фактично в центрі масиву, й ді�

ти мають можливість навчатися за профільним

спрямуванням.

“Ми спеціально вирішили проінспектувати не

гімназії чи ліцеї в центрі міста, а наші навчальні

заклади в спальному районі. Звісно, у мене є пев�

ні зауваження й до стану харчоблоків, і до медич�

них кабінетів, але, впевнена, що до першого ве�

ресня їх виправлять”,— розповіла Оксана Добро�

вольська.

Навчальні заклади в цьому мікрорайоні були

побудовані майже тридцять років тому, й тут існу�

ють певні проблеми. Зокрема в ліцеї імені Громо�

ва через особливості конструкції будівлі необхід�

но утеплювати фасад. У районній адміністрації

про це знають і включили навчальний заклад до

відповідної програми теплосанації. Школа № 220

потребує модернізаці харчоблоку, а у школі № 260

свої клопоти через приватні автомобілі, які пар�

куються поруч із закладом.

“Ми намагаємося давати якісну освіту, аби у

наших дітей навіть не виникало бажання їздити

навчатися в інші райони міста,— розповіла ди�

ректор ліцею Юлія Роман.— Думаю, що нам це

вдається, бо цього року маємо три перших класи,

наповнюваність яких понад тридцять дітей”.

До першого вересня готові й педагогічні колек�

тиви. Зокрема, як розповіла “Хрещатику” вчи�

тель молодших класів спеціалізованої школи І�ІІІ

ступенів із поглибленим вивченням української

мови та літератури № 260 Зоя Неклюдова, вона

вже почала отримувати нові підручники для своїх

першачків. І нагадала, що цьогоріч завдяки сто�

личній держадміністрації діти отримають тради�

ційні подарунки — зошити, альбоми, ручки, олів�

ці та “Щоденники київського першокласника”.

Як зауважила Оксана Добровольська, наразі в

київські школи завезено нові підручники, тож усі

учні з першого до одинадцятого класу будуть за�

безпечені повними комплектами навчальної літе�

ратури, а понад триста навчальних закладів отри�

мають комп’ютерні класи.

“Хочу наголосити, що в рамках упровадження

освітнього проекту “Стандарт столичної освіти” в

навчальних закладах міста значно посилено кон�

троль за процесом підготовки до початку на�

вчального року. Крім того, понад триста шкіл от�

римають нову комп’ютерну техніку. Так, учні по�

чаткових класів розпочнуть вивчення інформати�

ки на ноутбуках”,— зазначила Оксана Добро�

вольська.

У профільному департаменті інформують, що

загалом на підготовку закладів освіти до нового

навчального року в міському бюджеті передбаче�

но 107,5 млн грн. Цьогорічний розмір асигнувань,

у порівнянні з минулим роком, збільшено майже

на 32 млн грн. Зокрема на підготовку навчальних

закладів до роботи в осінньо�зимовий період у

міському бюджеті передбачено 18,5 млн грн.

До речі, за словами директора департаменту,

в усіх шлоках після першого вересня відбудуть�

ся батьківські збори, на яких буде оприлюдне�

нено інформацію, на що витрачалися кошти з

батьківських фондів — поряд із державним фі�

нансуванням

На сьогодні житловий
фонд столиці готовий 

до опалювального сезону
на 75 %, заклади освіти

на 90 %, а медицини 
на % 70 % 

На підготовку закладів освіти 
до нового навчального року 

в міському бюджеті передбачено
107,5 млн грн, що майже 

на 32 млн грн більше, ніж торік

Начальни Департамент освіти і на и, молоді та спорт О сана Добровольсь а проінспе т вала під отов
ш іл до навчально о ро мі рорайоні Терем и-2, що в Голосіївсь ом районі

Наразі в столиці триває напр жена робота з під отов и до опалювально о сезон
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Кольорові ночі, середньовічний Київ, 
брейк�данс та кулінарія
"Хрещатик" склав цікаву програму на вихідні
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

В середині серпня иян очі ють чимало
яс равих подій. Концерти для меломанів,
фестивалі середньовічної льт ри, чем-
піонат серед брей -дансерів, нічні розва и
на Співочом полі, день ресторанів, ви-
став а емалі та нові е спозиції для шан -
вальни ів мистецтва — про все це читайте
до ладніше нашій традиційній добірці.

Поринути в середньовічну атмосферу

17 та 18 серпня "Парк Київська Русь" запрошує на VІ

Міжнародний фестиваль "Билини Древнього Києва IX—

XI ст.", наймасштабніший захід реконструкції Древньої Ру'

сі часів раннього Середньовіччя у Східній Європі. Він збе'

ре понад 700 учасників — реконструкторів, ремісників, ар'

тистів з України, Росії, Білорусі, Литви, Молдови. В про'

грамі фестивалю — відтворення історичних битв, богатир'

ські забави, кінно'трюкове шоу, реконструкція стройового

руху, театралізовані постановки, ярмарок майстрів. Ввечері

для відвідувачів — масова нічна битва, вогняні шоу, святко'

вий феєрверк та етно'дискотека під виступи кращого гур'

ту середньовічної музики "Сколот" (Росія).

Також на фестивалі буде можливість ближче по'

знайомитися з давніми ремеслами. Наприклад, вивчити

спосіб створення еластичного полотна на великій рамці

(стренг). Також майстри продемонструють вміння пряс'

ти, ткати, ліпити слов'янську кераміку, виготовляти му'

зичні інструменти або кольчуги. Безкоштовні майстер'

класи можна буде відвідати 17 серпня з 19.00 до 20.30, а

також 18 серпня з 11.00 до 12.30.

17 серпня в Гідропарку пройде Фестиваль середньо'

вічної культури "Перехрестя Часів". Він перенесе від'

відувачів на один день у середньовічний Київ — в атмо'

сферу лицарів, зброєносців, менестрелів і величних кня'

зів. У програмі — лицарські турніри, середньовічні ви'

стави, виступи музикантів, ярмарок виробів ковалів,

гончарів, ювелірів і ткачів, майстер'класи, конкурси та

забави, а ввечері — вогняне шоу.

"Билини Древнього Києва IX�XI ст."
Коли: 17 та 18 серпня з 13.00

Де: "Парк Київська Русь", с. Копачів Обухівського

району

Вартість квитка: 100 грн, для пенсіонерів — 50 грн, ді'

тям дошкільного та шкільного віку безкоштовно

"Перехрестя Часів"
Коли: 17 серпня з 11.00

Де: Гідропарк за Венеціанськім мостом

Вхід вільний

Пофестивалити вночі на Співочому полі

Впродовж двох днів нічного фестивалю "Кольорові

ночі" відвідувачі зможуть покататися на гойдалках, по'

милуватися фантазійними інсталяціями, розчинитися в

"зоні туману", сфотографуватися в містичних декораціях

і дізнатися, який же він на смак — смажений зефір. Та'

кож організатори нададуть можливість кожному охочо'

му "повалятися" в лежаках та в гамаках, усамітнитися на

кольорових лавках і дізнатися про загадки рідного міста

під час віртуальної екскурсії "Оповідання під зірками:

таємниці та легенди Києва".

Для відвідувачів будуть пускати мильні бульбашки з

чарівної машини, навчать плести вінки з живих квітів,

запропонують пограти в інтелектуальні ігри та зроблять

вечірню зачіску і макіяж.

В рамках фестивалю діятиме нічний базар, де можна

буде придбати дизайнерські світильники, прикраси,

трикотаж, пледи, подушки та інші милі речі, що дарують

релакс і чарівну атмосферу.

У програмі фестивалю — виступ театру тіней Fireflies

та запального гурту Rock Star Band, перегляд фільмів (ні'

мі — за участю Макса Ліндера та Віри Холодної, "Зірко'

вий пил" і "Ті, хто за межею").

Фестиваль "Кольорові ночі"
Коли: 16 та 17 серпня з 18.00 до 06.00

Де: Співоче поле

Вартість квитка: 80 грн.

Прогулятися мистецькими виставками

У галереї "Триптих АРТ" відкрилася нова експозиція

живопису і левкасу Олексія Малих "Ретроспектива.

Слід". На ній представлені роботи, які художник ство'

рював ще в 1990'ті. Саме з тих часів Олексій, як і інші

українські митці, почав плідно працювати і виставляти'

ся за кордоном, відкрив для себе незвіданий тоді куль'

турний простір.

У галереї "Мистецька збірка" все про літо покаже

виставка Summer Exposition. Вона покликана надих'

нути глядача на легкість, свято, бурхливі пригоди і

відпочинок, відкрити в собі літній бік особистості —

веселої, сонячної, мрійливої і трохи легковажної. Са'

ме таке літо — п'янке і радісне, пристрасне і нестрим'

не, яскраве і романтичне — представлено на картинах

художників. Серед учасників виставки Іван Марчук,

Анатолій Криволап, Олег Тістол, Тетяна Яблонська та

інші.

"Ретроспектива. Слід" Олексія Малих
Коли: до 27 серпня з 11.00 до 19.00, нд, пн — з 11. 00 

до 18.00

Де: галерея "Триптих АРТ", вул. Десятинна, 13, 

тел. (044) 279'90'49

Вхід вільний
"Summer Exposition"
Коли: до 25 серпня, пн, вт вихідний; ср'нд — з 11.00 

до 18.00

Де: галерея "Мистецька збірка", вул. Терещенківська, 13

Вхід вільний

Послухати британську співачку 
Sophie Ellis
Bextor

17 серпня на Контрактовій площі в Києві відбудеться ви'

ступ англійської поп'виконавиці Sophie Ellis'Bextor. У сто'

лицю співачка привезе зовсім свіжі композиції, які незаба'

ром вийдуть на п'ятому студійному альбомі Wanderlust.

Платівка записувалася під враженням від подорожі Євро'

пою. Концерт не обійдеться і без відомих хітів.

Крім Софі, на сцені в цей день з'являться діджеї

Woofer & Oleg Uris, українська рок'група "Крихітка" та

володарка титулу "Кращий український артист" за вер'

сією MTV EMA 2012 — співачка Alloise. Між виступами

артистів на сцені Контрактової площі пройдуть інтерак'

тивні розіграші та конкурси.

Концерт Sophie Ellis�Bextor, "Крихітка", Alloise, діджеї
Woofer & Oleg Uris

Коли: 17 серпня о 17.00

Де: Контрактова площа

Вхід вільний

Оцінити кращих брейк
дансерів світу

16 та 17 серпня в столиці відбуться фінальні змагання

відкритого чемпіонату з брейк'дансу Burn Battle School

2013. Третій рік поспіль його проводить "Федерація

брейк'дансу Києва". Кожен зможе зануритися в атмо'

сферу справжнього хіп'хопу.

Цьогоріч у змаганнях беруть участь найсильніші танців'

ники з'понад двадцяти країн. Серед них — зіркові коман'

ди: Predatorz з Росії, Massive Monkees зі США, TIP Crew з

Південної Кореї і збірна Франції Dream Team France.

У рамках чемпіонату відбудуться індивідуальні та ко'

мандні змагання, спеціальні форми поєдинків і май'

стер'класи від "гуру" брейк'дансу — Swift Rock, Focus,

Hurricane. А також змагання в таких дисциплінах, як

графіті, паппінг та хіп'хоп.

Чемпіонат з брейк�дансу
Коли: 16 серпня з 11.30, 17 серпня з 18.30

Де: галерея "Лавра", вул. Лаврська, 1 (16 серпня) 

та Майдан Незалежності (17 серпня)

Розклад чемпіонату на сайті www.battleschool.com.ua

Вхід вільний

Cкуштувати кулінарні шедеври

У неділю, 18 серпня, пройде другий День ресторанів,

коли кияни будуть пригощати своїми стравами всіх ба'

жаючих. На Рейтарській, 35'Б пригощатимуть мафіна'

ми, на Трухановому острові — сосисками на грилі і кар'

топляним салатом, на Воздвиженській — мексикан'

ськими тако, чилі кон карне та безалкогольною "Крива'

вою Мері", у парку Шевченка — шоколадними кексами

та фруктовими пирогами, на Володимирській 49'А —

вафлями з бабусиним варенням. Плата — чайові.

День ресторанів
Коли: 18 серпня

Де: центр Києва, адреси домашніх закладів на сайті

www.restaurantday.org

Вхід вільний

Познайомитися з емальєрним мистецтвом

Національний музей українського народного декора'

тивного мистецтва та творча майстерня Олександра Бо'

родая представляють Другий міжнародний фестиваль

емалі в Україні, який присвячується пам’яті художниці

та дослідниці Юлії Бородай.

У рамках фестивалю в музеї відкривається міжнародна

виставка емальєрного мистецтва, на якій представлені

роботи художників з України, Росії, Польщі. Експозиція

буде розгорнута за розділами: емаль у ювелірному мис'

тецтві, емаль як станкова галузь, емаль в архітектурі,

емаль як contemporary art. На відкритті виставки висту'

пить секстет бандуристів "Шляписті кобзарі", який ви'

конає українські народні та авторські пісні, інструмен'

тальні твори та українське ретро у стилі "музичний

шарж".

У суботу відбудеться наукова конференція "Сучасні

емалі" за участі відомих мистецтвознавців України та Ро'

сії та презентація альбому Юлії Бородай "Українська

емаль".

Міжнародна виставка емальєрного мистецтва
Коли: 16'31 серпня, з 10.00 до 18.00, вт — вихідний

Де: Національний музей українського народного де'

коративного мистецтва, вул. Лаврська, 5, корп. 29, тел.:

(044) 280'36'93, сайт www.mundm.kiev.ua

Закупитися до школи

17 та 18 серпня на Хрещатику триватиме загальномісь'

кий шкільний ярмарок. Мешканці столиці матимуть

змогу придбати товари від вітчизняних та іноземних ви'

робників — шкільну форму, взуття, портфелі, канцеляр'

ське приладдя. А в суботу з 12'ї години на відвідувачів

очікує концерт кращих дитячих колективів художньої

самодіяльності.

Загальноміський шкільний ярмарок
Коли: 17 та 18 серпня

Де: вул. Хрещатик

Вхід вільний

Насолодитися музикою Моцарта 
та Бетховена

17 серпня у рамках інтернаціонального фестивалю'

воркшоп диригентського мистецтва U Artist Music

Festival відбудеться концерт київського фестивального

оркестру. Диригентами стануть учасники навчального

інтенсиву Conducting Workshop & Concerts. У програмі

концерту прозвучать твори Вольфганга Амадея Моцар'

та, Людвіга ван Бетховена, Ігоря Стравінського, Аарона

Копланда, Семюела Барбера.

Концерт фестивалю U Artist Music Festival
Коли: 17 серпня о 18.00

Де: Дім освіти і культури "Майстер Клас", 

вул. Лаврська, 16'А

Вхід вільний

Найсильніші танцівни и з-понад 20 раїн вист патим ть в Києві на від ритом чемпіонат з брей -данс Burn Battle School 2013

Про затвердження змін до адресного розміщення відкритих майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 18 квітня 2013 року № 572

Розпорядження № 840 від 3 червня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства зовнішніх економічних

зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 “Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мере

жі”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4303:2004 “Роздрібна та оптова торгів

ля. Терміни та визначення понять”, ДСТУ 4281:2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація”, рішень Київської міської
ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 “Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимча

сових споруд торговельного, побутового, соціально
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльно


сті, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до де

яких рішень Київської міської ради”, від 28 лютого 2013 року № 97/9154 “Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торго

вельного, побутового, соціально
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві”, з ме

тою уточнення адресного розміщення відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господар

ства в 2013 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про скликання XII сесії Київської міської ради VI скликання
Розпорядження № 123 від 5 серпня 2013 року

Відповідно до частини другої і пункту 8 частини четвертої статті 42 та частин четвертої, сьомої і дев’ятої статті 46, статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 5, 6 та 7 статті 22 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішен

ням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, враховуючи звернення громадських об’єднань, профспілкових організацій, голови виконавчого органу Київради (Київської міської держав

ної адміністрації) Попова О. П. від 02.08.2013 № 001
1067, депутатів Київської міської ради та винятковість термінового розгляду нагальних питань з метою забезпечення життєдіяльності господарського комплексу міста Києва:

1. Скликати XII сесію Київської міської ради VI скликання та провести пленарне засідання 19 серпня 2013 року о 10�00 годині в залі засідань Київра�
ди на 4�му поверсі (вул. Хрещатик, 36) з наступних питань, які передбачається внести на розгляд Київради:

— Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 2/9059 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на
2013 рік";
— Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”;
— Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20.06.2002 28/28 “Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвер�

дження його структури і загальної чисельності”;

— Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 338/9395 “Про утворення центрів надання адміністративних послуг у місті
Києві".
— Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України.
2. Секретаріату Київської міської ради довести до відома депутатів Київської міської ради VI скликання і населення про скликання XII сесії Київської

міської ради VI скликання та здійснити організаційне і матеріально�технічне забезпечення підготовки та проведення пленарного засідання XII сесії Ки�
ївської міської ради VI скликання.

Заступник міського голови – секретар Київради Г. Герега

Затвердити зміни до адресного розміщення відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, затвер�
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 квітня 2013 року № 572, що до�
даються.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА можна ознайомитися в апараті Київської  міської державної адміністрації
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 16 серпня 2013 року

Про передачу функцій замовника протиаварійних робіт 
в нижній частині зсувонебезпечного схилу з влаштуванням підпірної стіни 

на території Олександрівської клінічної лікарні міста Києва 
на вулиці Шовковичній, 39/1&А у Печерському районі

Розпорядження № 847 від 3 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 2011 року № 466 “Де&
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 в нижній частині зсувонебезпечного схи&
лу з влаштуванням підпірної стіни на території Олександрівської клінічної лікарні міста Києва на вулиці Шовковичній, 39/1&А у Пе&
черському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Передати функції замовника протиаварійних робіт в нижній час�
тині зсувонебезпечного схилу з влаштуванням підпірної стіни на тери�
торії Олександрівської клінічної лікарні міста Києва на вулиці Шовко�
вичній, 39/1�А у Печерському районі (далі — протиаварійні роботи) ко�
мунальному підприємству “Дирекція з капітального будівництва та ре�
конструкції “Київбудреконструкція” (далі — КП “Київбудреконструк�
ція”).

2. Публічному акціонерному товариству “Спеціалізоване управління
протизсувних підземних робіт” в установленому порядку вжити органі�
заційно�правових заходів, пов’язаних з виконанням Пункту 1 цього
розпорядження, в тому числі передати КП “Київбудреконструкція” всі
наявні документи, які засвідчують права і обов’язки замовника, доку�
ментацію, пов’язану з проведенням процедури закупівель.

3. Комунальному підприємству “Спеціалізоване управління проти�
зсувних підземних робіт” в установленому порядку передати КП”Київ�
будреконструкція” проектно�кошторисну, договірну, бухгалтерську та
іншу документацію.

4. КП “Київбудреконструкція”:
4.1. Забезпечити затвердження в установленому порядку проектно�

кошторисну документацію на виконання протиаварійних робіт в нижній
частині зсувонебезпечного схилу з влаштуванням підпірної стіни на те�
риторії Олександрівської клінічної лікарні міста Києва на вулиці Шов�
ковичній, 39/1�А у Печерському районі.

4.2. Визначити підрядну організацію для виконання протиаварійних
робіт у встановленому законодавством порядку.

4.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо
порядку виконання підготовчих та будівельних робіт.

4.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Ки�
єва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня
2008 року № 1051/1051.

4.5. Забезпечити виконання протиаварійних робіт та введення об’�
єкта в експлуатацію в установленому порядку.

5. При укладанні замовником договору підряду на здійснення проти�
аварійних робіт передбачити умови щодо надання підрядником гарантії
якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’�
єкта.

6. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пода�
ти до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому
порядку інвестиційні пропозиції щодо внесення змін до програм економіч�
ного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік та на наступні роки.

7. Взяти до відома, що все майно після завершення протиаварійних
робіт зараховується 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 протиаварій�
них робіт.

9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 30 грудня 2009 року № 1487 "Про виконання протиаварійних робіт в
нижній частині зсувонебезпечного схилу з влаштуванням підпірної стіни
на території Олександрівської клінічної лікарні міста Києва на вулиці Шов�
ковичній, 39/1�А у Печерському 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 передачу функцій замовника укріплення схилу біля будівлі № 11 на вулиці
Героїв Оборони у Голосіївському районі

Розпорядження № 848 від 3 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 2011 року № 466 “Де&
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 укріплення схилу біля будівлі № 11 на вулиці Героїв Оборони у Голосіїв&
ському районі міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Передати функції замовника робіт з укріплення схилу біля будівлі 
№ 11 на вулиці Героїв Оборони у Голосіївському районі комунальному під�
приємству “Дирекція з капітального будівництва та реконструкції “Київбуд�
реконструкція” (далі — КП “Київбудреконструкція”).

2. ПАТ “Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт” в ус�
тановленому порядку вжити організаційно�правові заходи, пов’язані з ви�
конанням пункту 1 цього розпорядження, в тому числі передати КП “Київ�
будреконструкція” всі наявні документи, які засвідчують права та обов’язки
замовника, документацію, пов’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 доку�
ментацію.

4. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пода�
ти до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому
порядку інвестиційні пропозиції щодо внесення змін до Програми еконо�
мічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік. 

5. КП “Київбудреконструкція”:
5.1. Визначити проектну та підрядну організації для виконання робіт з

укріплення схилу біля будівлі № 11 на вулиці Героїв Оборони у Голосіїв�
ському районі у встановленому законодавством порядку.

5.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо поряд�
ку 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 робіт біля будівлі № 11 на вулиці Героїв
Оборони у Голосіївському районі та введення об’єкта в експлуатацію в ус�
тановленому порядку.

6. Під час укладання замовником договору підряду на виконання робіт
з укріплення схилу біля будівлі № 11 на вулиці Героїв Оборони у Голосі�
ївському районі 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 укріплення
схилу біля будівлі № 11 на вулиці Героїв Оборони у Голосіївському райо�
ні зараховується 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 робіт з укріп�
лення схилу біля будівлі № 11 на вулиці Героїв Оборони у Голосіївському
районі.

9. Визначити таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 05 грудня 2006 року № 1718 "Про укріплення схилу по вулиці Ге�
роїв Оборони, 11 у Голосіївському 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 реконструкцію тепломагістралі № 2 РК “Нивки” на ділянці від ТК 207 
до ТК 214 на вул. Щербакова, 55 в Шевченківському районі

Розпорядження № 849 від 3 червня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, “Про

благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 “Про затверджен&
ня Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо&зимовий період”, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово&транспортних спорудах міста” та з метою за&
безпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які мо&
жуть призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів про&
мисловості, житлово&комунального, соціально&культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією,
враховуючи звернення СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 20 лютого 2013 року № 029/31/746, в межах здійс&
нення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічній акціонерній компанії “КИЇВЕНЕРГО” (далі ПАТ “КИЇВЕНЕ�
РГО”) здійснити за власні кошти згідно з розробленою та затвердженою
в установленому порядку проектно�кошторисною документацією з 05
червня 2013 року до 29 жовтня 2013 року роботи з реконструкції тепло�
магістралі № 2 РК “Нивки” від ТК 207 до ТК 214 на вул. Щербакова, 55 з
розриттям проїзної частини внутрішньоквартальних проїздів згідно з гра�
фіком, що додасться.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�

рядку виконання робіт; 
2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за�

твердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим роботи;

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

2.4. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини і тро�
туарів за типом існуючого на ділянці в межах розриття та передати за ак�
том комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних доріг та споруд на них Шевченків�
ського району”.

2.5. Після завершення реконструкції теплової магістралі забезпечити
підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійснювала теплова
магістраль, що підлягала реконструкції, до теплопостачання від відновле�
ної тепломагістралі.

3. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) забезпечити у встановленому порядку списання демонтованого май�
на та зарахування до комунальної власності територіальної громади міс�
та Києва відновлених теплових мереж, зазначених у пункті 1 цього розпо�
рядження.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції тепло�
вої магістралі майно зараховується до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва з подальшою передачею у володіння та користу�
вання ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по�
класти на директора СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕ�
РГО” Глушака Є. М.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації прий�
няти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

7. 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 капітальний ремонт гранітного покриття на Майдані Незалежності 
та вул. Хрещатик

Розпорядження № 850 від 3 червня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18, пунктів 1, 2 статті 19, статей 6, 23, 24,

частини 1 статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, з метою приведення до належного технічного стану гранітного покриття на
Майдані Незалежності та вул. Хрещатик, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та виконати ро�
боти з капітального ремонту гранітного покриття на Майдані Незалежності та
вул. Хрещатик.

2. Замовником робіт, визначених у пункті 1 цього розпорядження, ви�
значити комунальну корпорацію “Київавтодор”.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор” у встановленому порядку:

3.1. Визначити на конкурсних торгах генеральні проектну та буді�
вельну організації для проектування та виконання робіт, зазначених
в пункті 1 цього розпорядження.

3.2. Забезпечити розробку проектно�кошторисної документації,
проведення її експертизи та затвердження.

3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку
виконання будівельних робіт.

3.4. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста
Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня
2008 року № 1051/1051.

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як
головному розпоряднику коштів міського бюджету здійснити фінан�
сування робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в межах
бюджетних призначень, затверджених в бюджеті м Києва на капі�

тальний ремонт об’єктів вулично�шляхової мережі 2013 та наступні
роки.

5. Під час укладання замовником договору підряду на виконання
будівельних робіт обов’язково передбачити умови щодо надання під�
рядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні
строки експлуатації об’єкта.

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

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

Голова О. Попов

Про створення тимчасової комісії для вивчення питань, 
пов’язаних з діяльністю комунальних підприємств&кінотеатрів

Розпорядження № 853 від 3 червня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 28 Закону України “Про місцеві держав&

ні адміністрації”, з метою вивчення питань, пов’язаних з діяльністю кінотеатрів комунальної власності територіальної громади
міста Києва та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити тимчасову комісію для вивчення питань, пов’язаних з діяльністю
комунальних підприємств — кінотеатрів та затвердити її склад, що додається.

2. Тимчасовій комісії для вивчення питань, пов’язаних з діяльністю комуналь�
них підприємств — кінотеатрів у двотижневий строк надати пропозиції голові Ки�
ївської міської державної адміністрації щодо покращання кінообслуговування
населення та забезпечення належного використання комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва у комунальних підприємствах — кінотеатрах.

3. Голові тимчасової комісії для вивчення питань, пов’язаних з діяльністю ко�
мунальних підприємств — кінотеатрів затвердити перелік питань які потребують
вивчення щодо кінообслуговування населення та використання комунальної
власності територіальної громади міста Києва у комунальних підприємствах —
кінотеатрах.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

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 травня 2012 року № 813 “Про розробку проектно&кошторисної 
документації на виконання реконструкції систем централізованого 

гарячого водопостачання та опалення”
Розпорядження № 861 від 5 червня 2013 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заходів, передбачених
Міською цільовою програмою “Гаряча вода у місті Києві” на 2011&2015 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 25
травня 2011 року № 200/5587, з метою виконання робіт з реконструкції систем централізованого гарячого водопостачання та опа&
лення, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 16 травня 2012 року
№ 813 “Про розробку проектно�кошторисної документації на виконання
реконструкції систем централізованого гарячого водопостачання та опа�
лення” такі зміни:

1,1. У преамбулі розпорядження слова та цифри “рішення Київської
міської ради від 29.12.2011 № 1099/7335 “Про Програму соціально�еко�
номічного розвитку м. Києва на 2012 рік” замінити словами та цифрами
“заходів, передбачених Міською цільовою програмою “Гаряча вода у міс�
ті Києві” на 2011�2015 роки, затвердженою рішенням Київської міської
ради від 25 травня 2011 року № 200/5587”.

1.2. Пункт 4 розпорядження викласти в такій редакції:
“4. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
подати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрацї інвестицій�

ні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження, до програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 
2013 рік та наступні роки.”

1.3. Доповнити додаток після позиції 3 новою позицією такого змісту: 
"

"
У зв’язку з цим позиції 4�14 додатка вважати позиціями 5�15 відповід�

но.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації відповідно до роз�
поділу обов’язків.

Голова О. Попов

4 вул. Львівська, 1/9

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 05 квітня 2005 року N° 515 
“Про проектування та відбудову храму Стрітення Господнього 

на розі вулиць Стрітенської та Великої Житомирської 
у Шевченківському районі”

Розпорядження № 864 від 5 червня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання місто&

будівної діяльності”, “Про охорону культурної спадщини”, Указу Президента України від 25 лютого 2008 року № 157/2008 “Про не&
відкладні заходи щодо розвитку міста Києва”, враховуючи рішення Київської міської ради від 31 березня 2005 року № 238/2813
“Про передачу земельних ділянок релігійній громаді Парафії Серафима Саровського Української Православної Церкви Київсько&
го Патріархату Київської єпархії у Московському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування Храму Стрітен&
ня Господнього на перетині вулиць Великої Житомирської та Стрітенської у Шевченківському районі м. Києва”, договір оренди зе&
мельної ділянки від 27 грудня 2005 року № 91&6&00522, з метою відбудови Храму Стрітення Господнього, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адмі�
ністрації від 05 квітня 2005 року № 515 “Про проектування та відбудо�
ву храму Стрітення Господнього на розі вулиць Стрітенської та Великої
Житомирської у Шевченківському районі”, виклавши розпорядження у
такій редакції:

“Про проектування та будівництво об’єкта: “Відбудова Храму Стрі�
тення Господнього на розі вулиць Стрітенської та Великої Житомир�
ської у Шевченківському районі м. Києва”

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання містобудівної ді�
яльності”, “Про охорону культурної спадщини”, Указу Президента Укра�
їни від 25 лютого 2008 року № 157/2008 “Про невідкладні заходи щодо
розвитку міста Києва”, враховуючи рішення Київської міської ради від
31 березня 2005 року № 238/2813 “Про передачу земельних ділянок
релігійній громаді Парафії Серафима Саровського Української Право�
славної Церкви Київського Патріархату Київської єпархії у Московсько�
му районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування
Храму Стрітення Господнього на перетині вулиць Великої Житомир�
ської та Стрітенської у Шевченківському районі м. Києва”, договір
оренди земельної ділянки від 27 грудня 2005 року № 91�6�00522, з ме�
тою відбудови визначної пам’ятки історії та культури — Храму Стрітен�
ня Господнього, зруйнованого у 30�ті роки двадцятого століття, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити проектування та будівництво об’єкта: “Відбудова Хра�
му Стрітення Господнього” на місці його історичного розташування на
розі вулиць Стрітенської та Великої Житомирської у Шевченківському
районі.

2. Замовником проектування та будівництва об’єкта, зазначеного в
пункті 1 розпорядження, визначити комунальне підприємство “Дирек�
ція реставраційно�відновлювальних робіт” виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — КП
“Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт”.

3. КП “Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт”:
3.1. Провести археологічні дослідження та архітектурно�археологіч�

ні обміри залишків храму.
3.2. Одержати у Департаменті містобудування та архітектури вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) містобудівні умови та обмеження.

3.3. Відповідно до законодавства України в сфері державних закупі�
вель визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�
ції для виконання робіт, зазначених в п. 1 цього розпорядження.

3.4. При укладенні договору підряду на будівництво об’єкта обо�
в’язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії
якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації
об’єкта.

3.5. Одержати дозволи центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини — Мі�
ністерства культури України, місцевого органу у сфері охорони культур�
ної спадщини — Управління охорони культурної спадщини виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) на проведення робіт.

3.6. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку
виконання будівельних робіт.

3.7. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Ки�
єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008
року № 1051/1051.

4. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт, зазначе�
них у пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за�
безпечити в установленому порядку зарахування до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва збудованого об’єкта після ви�
конання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

6. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених в пункті 1
цього розпорядження, у 2013 році буде здійснюватись в межах показ�
ників, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2013 рік.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Спаса Нерукотворного Української Православної Церкви 

у Подільському районі м. Києва
Розпорядження № 869 від 6 червня 2013 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 17 травня
2013 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади Спаса Нерукотворного Української Православної Церкви у
Подільському районі м. Києва від 28 березня 2013 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади Спаса Нерукотворного Української Православної Церкви у Подільському районі м. Києва, що додається.

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 16 серпня 2013 року

Про затвердження змін до Порядку проведення 
рейтингової оцінки діяльності районних 

в місті Києві державних адміністрацій
Розпорядження № 865 від 5 червня 2013 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. № 650 “Про запровадження проведення оцінки резуль&
татів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адмініс&
трацій”, з метою уточнення показників рейтингової оцінки діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни до Порядку проведення рейтингової оцінки діяль�
ності районних в місті Києві державних адміністрацій, затвердженого роз�
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 11 березня 2011р. № 346, що додаються.

2. 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.

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

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про виконання робіт з реконструкції КЛ&35 кВ 
“ПС “Октябрьська” — ПС “Телецентр” А, Б, КЛ&35 кВ “ПС “Октябрьська” — 

ПУ2&ПС “Артемівська”, КЛ&35 кВ “ПС “Октябрьська” — ПС “Львівська” 
(від ПУ&2 на вул. Щусєва, 43 до муфт М&1 (пр.) М&2 (пр.) М&3 (пр.) М&4 (пр.) 

на вул. Олени Теліги, 17) в Шевченківському районі
Розпорядження № 879 від 6 червня 2013 року

‘Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про регулювання містобудів&
ної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві та
враховуючи звернення СТРУКТУРНО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 19 лю&
того 2013 року № 030/52&1414, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. СТРУКТУРНО ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕК�
ТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” ( далі — СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧ�
НІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти, відповідно до
розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно�кошто�
рисної документації з 21 червня 2013 року до 31 грудня 2013 року вико�
нання робіт з прокладання КЛ 35 кВ з розриттям тротуарів на вулицях Щу�
сєва, Олени Теліги.

. 2. СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві

схему тимчасової організації дорожнього руху.
2.2. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах вулиць забезпе�

чити вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранспорту до
прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огорожу, а також у
разі необхідності пішохідні містки шириною не менше 1,5 м.

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

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїз�
ди в двори) за типом існуючого, а тротуарів — на всю ширину та довжину
в межах розриття фігурними елементами мощення та передати їх за ак�
том комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченків�
ського району міста Києва”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по�
класти на керівника департаменту капітального будівництва СВП “КИЇВ�
СЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Іващенко Г. М.

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

Голова О. Попов

Про виконання робіт з реконструкції електричних мереж 10 кВ живлення 
РП&134 в Святошинському районі
Розпорядження № 880 від 6 червня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про регулювання містобудів&
ної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві та
враховуючи звернення СТРУКТУРНО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 19 лю&
того 2013 року № 030/52&1412, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. СТРУКТУРНО ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕК�
ТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” ( далі — СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕК�
ТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти відпо�
відно до розробленої та затвердженої в установленому порядку про�
ектно� кошторисної документації з 21 червня 2013 року до 31 грудня
2013 року виконання робіт з реконструкції електричних мереж 10 кВ
живлення РП�134 з розриттям тротуарів на вулицях Львівській, Чорно�
бильській, Живописній, Феодори Пушиної, Прилужній, просп. Перемо�
ги.

Перехід проїзних частин проспекту Перемоги, вул. Феодори Пушиної,
вул. Чорнобильської здійснити закритим способом методом горизонталь�
ного буріння.

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

2. СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві

схему тимчасової організації дорожнього руху.
2.2. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах вулиць забезпе�

чити вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранспорту до

прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огорожу, а також у
разі необхідності пішохідні містки шириною не менше 1,5 м.

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

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку вико�
нання робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїз�
ди в двори) за типом існуючого, а тротуарів — на всю ширину та довжину
в межах розриття фігурними елементами мощення та передати їх за ак�
том комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошин�
ського району міста Києва”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по�
класти на керівника департаменту капітального будівництва СВП “КИЇВ�
СЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Іващенко Г. М

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

Голова О. Попов

Про виконання робіт з реконструкції електричних мереж 10 кВ живлення 
ТП&4834 в Голосіївському районі
Розпорядження № 881 від 6 червня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про регулювання містобудів&
ної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві та
враховуючи звернення СТРУКТУРНО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 19 лю&
того 2013 року № 030/52&1415, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. СТРУКТУРНО ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕК�
ТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” ( далі — СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧ�
НІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти відповідно до
розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно�кошто�
рисної документації з 21 червня 2013 року до 01 жовтня 2013 року вико�
нання робіт з реконструкції електричних мереж 10 кВ живлення ТП�4834
з розриттям тротуарів на вулиці Полковника Потєхіна.

Перехід проїзних частин вул. Полковника Потєхіна здійснити закритим
способом методом горизонтального буріння.

Цей проект не передбачає повного або часткового перекриття руху на
проїзних частинах зазначеної вулиці.

2. СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві

схему тимчасової організації дорожнього руху.
2.2. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах вулиць забезпе�

чити вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранспорту до
прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огорожу, а також у
разі необхідності пішохідні містки шириною не менше 1,5 м.

2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,

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

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїз�
ди в двори) за типом існуючого, а тротуарів — на всю ширину та довжину
в межах розриття фігурними елементами мощення та передати їх за ак�
том комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіїв�
ського району міста Києва”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по�
класти на керівника департаменту капітального будівництва СВП “КИЇВ�
СЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Іващенка Г. М.

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

Голова О. Попов

Про виконання робіт на об’єкті “Реконструкція з переведенням на номінальну
напругу 110 кВ ПС 35/10 кВ “Єленівська” з організацією КПЛ 110 кВ “ТЕЦ&6 —

Єленівська” та “Оболонь — Єленівська” в Подільському районі
Розпорядження № 882 від 6 червня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про регулювання містобудів&
ної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві та
враховуючи звернення СТРУКТУРНО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 27 лю&
того 2013 року № 030/52&1660, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “КИЇВЕНЕРГО” (да�
лі — ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти відповідно до роз�
робленої та затвердженої в установленому порядку проектно�кошто�
рисної документації з 21 червня 2013 року до 30 липня 2015 року ви�
конання робіт за об’єктом “Реконструкція з переведенням на номі�
нальну напругу 110 кВ ПС 35/10 кВ “Єленівська” з організацією КПЛ
110 кВ “ТЕЦ�6 — Єленівська” та “Оболонь — Єленівська”.

Реконструкцію існуючої ПС “Єленівська” та РП 1 виконати в межах
існуючих будівель на вул. Турівській, 85 та вул. Турівській, 1.

При приєднанні ПС 110/10 кВ “Єленівська” передбачити прокла�
дання КЛ 110 кВ від ПС “Єленівська” по вулицях Оленівській, Костян�
тинівській, Заводській, Електриків, а також по території нежитлової за�
будови через просп. Московський до місця врізки в існуючу ПЛ 110 кВ
“ТЕЦ — 6 — Оболонь” на існуючі металеві опори №№ 78 —79 відповід�
но.

Перехід проїзних частин просп. Московського, вул. Заводської (під
коліями), вул. Електриків (під коліями) здійснити закритим способом
методом горизонтального буріння.

Перехід проїзних частин вул. Турівської, вул. Межигірської, вул. Но�
вокостянтинівської здійснити відкритим способом.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо

порядку виконання будівельних робіт.
2.2. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Ки�

єві схему тимчасової організації дорожнього руху.
2.3. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах вулиць за�

безпечити вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранс�
порту до прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огоро�
жу, а також у разі необхідності пішохідні містки шириною не менше 
1,5 м.

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Ки�
єва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня
2008 року № 1051/1051.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїз�
ди в двори) за типом існуючого, а тротуарів — на всю ширину та довжину
в межах розриття фігурними елементами мощення та передати їх за ак�
том комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Поділь�
ського району міста Києва”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по�
класти на заступника директора із забезпечення виробництва СВП “КИЇВ�
СЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Головатенка С. М.

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

Голова О. Попов

Про виконання робіт з реконструкції КЛ&35 кВ 
“ПС “Октябрьська” — ПУ1 — ПС “Лук’янівська” А № 1, № 2, КЛ&35 кВ 

“ПС “Октябрьська” — ПУ1 — ПС “Лук’янівська” Б № 1, № 2 
(від ПУ&1 до муфт М&1 (пр.) М&2 (пр.) М&3 (пр.) М&4 (пр.) на вул. Щусєва, 2/19) 

в Шевченківському районі
Розпорядження № 883 від 6 червня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про регулювання містобудів&
ної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві,
враховуючи звернення СТРУКТУРНО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 19 лю&
того 2013 року № 030/52&1413, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. СТРУКТУРНО ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕК�
ТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” ( далі — СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧ�
НІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти відповідно до
розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно�кошто�
рисної документації з 21 червня 2013 до 31 грудня 2013 виконання робіт
з прокладання КЛ 35 кВ з розриттям тротуарів на вулиці Щусєва.

2. СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві

схему тимчасової організації дорожнього руху.
2.2. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах вулиць забезпе�

чити вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранспорту до
прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огорожу, а також у
разі необхідності пішохідні містки шириною не менше 1,5 м.

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

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїз�
ди в двори) за типом існуючого, а тротуарів — на всю ширину та довжину
в межах розриття фігурними елементами мощення та передати їх за ак�
том комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченків�
ського району міста Києва”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по�
класти на керівника департаменту капітального будівництва СВП “КИЇВ�
СЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Іващенко Г. М.

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

Голова О. Попов

Про виконання робіт за об’єктом “Реконструкція електричних мереж 10 кВ
живлення РП 1” в Подільському районі

Розпорядження № 884 від 6 червня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про регулювання містобудів&

ної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві та
враховуючи звернення СТРУКТУРНО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 27 лю&
того 2013 року № 030/52&1660, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “КИЇВЕНЕРГО” (далі —
ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти відповідно до розробленої
та затвердженої в установленому порядку проектно�кошторисної доку�
ментації з 21 червня 2013 року до 31 грудня 2013 року виконання робіт з
реконструкції електричних мереж 10 кВ живлення РП 1.

Траса кабельної ділянки КЛ 10 кВ проходить по вулицях Електриків,
Заводській, Костянтинівській та Оленівській.

Перехід проїзних частин вулиці Новокостянтинівської та Межигірської
здійснити закритим способом методом горизонтального буріння.

Перехід проїзних частин вулиць Оленівської, Електриків, Межигірської
здійснити відкритим способом.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�

рядку виконання будівельних робіт.
2.2. Погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в місті Києві схему тим�

часової організації дорожнього руху.
2.3. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах вулиць забезпе�

чити вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранспорту до
прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огорожу, а також у

разі необхідності пішохідні містки шириною не менше 1,5 м,
2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№1051/1051 (із змінами), при необхідності забезпечити виконання робіт
в тризмінному режимі.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїз�
ди в двори) за типом існуючого, а тротуарів — на всю ширину та довжину
в межах розриття фігурними елементами мощення та передати їх за ак�
том комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Поділь�
ського району міста Києва”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по�
класти на заступника директора з забезпечення виробництва СВП “КИЇВ�
СЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Головатенка С. М.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін у додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 12 лютого 2013 року № 182
“Про проведення у 2013 році проекту Кiev Fashion Раrк”

Розпорядження № 885 від 6 червня 2013 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто&герой Київ”, статті 32 Закону України “Про місцеве само&

врядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про Правила благоустрою міста Ки&
єва”, з метою забезпечення розвитку сучасного мистецтва в м. Києві та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Розділ “Печерський район” додатка до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12 лютого 2013 року № 182 “Про проведення у 2013 році проекту  Кiev
Fashion Раrк” доповнити новими абзацами:

“Хрещатий парк, північна сторона від Паркового мосту, Маріїнський
парк, оглядовий майданчик за Маріїнським палацом.”

Голова О. Попов

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 21 серпня 2009 року № 941
“Про створення сприятливих умов для роботи пасажирського автомобільного

транспорту в місті Києві в межах підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 з футболу”

Розпорядження № 887 від 6 червня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та з метою приведення нормативно&правових актів ви&

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог чинного законодав&
ства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21 серпня 2009 року № 941 “Про створення сприятливих умов для ро�
боти пасажирського автомобільного транспорту в місті Києві в межах під�
готовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 з футболу”.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

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

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

Голова О. Попов

Про виконання протизсувних робіт на схилі Батиєвої гори 
на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської

Розпорядження № 888 від 6 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”, постанов 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 2011 року № 466 “Де&
які питання виконання підготовчих і будівельних робіт”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про
Правила благоустрою міста Києва”, протоколу від 11 квітня 2013 року № 30 Постійної комісії з питань техногенно&екологічної без&
пеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та з метою
виконання протизсувних робіт на схилі Батиєвої гори на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської, в межах функцій органу міс&
цевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Дирекція з капітального бу�
дівництва та реконструкції “Київбудреконструкція” (далі КП “Київбудре�
конструкція”) замовником розробки проектно�кошторисної документації
та виконання протизсувних робіт на схилі Батиєвої гори на розі вулиць
Локомотивної та Краснодонської.

2. КП “Київбудреконструкція” на виконання пункту 1 цього розпоря�
дження:

2.1. Визначити проектну організацію для розробки проектно�кошто�
рисної документації на виконання протизсувних робіт на схилі Батиєвої
гори на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської у порядку, встанов�
леному законодавством України.

2.2. Забезпечити розробку і затвердження в установленому порядку
проектно�кошторисної документації на виконання протизсувних робіт на
схилі Батиєвої гори на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської.

2.3. Після виконання підпунктів 2.1 та 2.2 пункту 2 цього розпоряджен�
ня визначити підрядну організацію для виконання протиаварійних робіт

на схилі Батиєвої гори на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської у
порядку, визначеному Законом України “Про здійснення державних заку�
півель”.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо по�
рядку виконання підготовчих і будівельних робіт.

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

2.6. Забезпечити виконання протизсувних робіт на схилі Батиєвої гори
на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської та введення об’єкта в екс�
плуатацію в установленому порядку.

3. Під час укладання замовником договору підряду на виконання про�
тизсувних робіт на схилі Батиєвої гори на розі вулиць Локомотивної та
Краснодонської передбачити умови щодо надання підрядником гарантії
якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’�
єкта.



6

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 16 серпня 2013 року

4. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) подати у встановленому порядку до Департаменту економіки
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) відповідні інвестиційні пропозиції
щодо включення об’єкта “Протизсувні роботи на схилі Батиєвої гори
на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської” до програм еконо�
мічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік та на наступ�
ні роки.

5. Взяти до відома, що все майно після завершення протизсувних ро�
біт на схилі Батиєвої гори на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської
зараховується до комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва.

6. 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 протизсувних
робіт.

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

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

Голова  О. Попов

Про передачу функцій замовника реконструкції стадіону із штучним 
покриттям на вул. Драйзера, 2&б у Деснянському районі

Розпорядження № 890 від 6 червня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей З, 6, 7 Закону України “Про регулюван&

ня містобудівної діяльності”, з метою скорочення термінів будівництва та своєчасного введення об’єкта в експлуатацію, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Деснянську районну в місті Києві державну адміністрацію
замовником реконструкції стадіону із штучним покриттям на вул. Драйзе�
ра, 2�6 (далі — об’єкт).

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у вста�
новленому порядку:

2.1. Передати функції замовника реконструкції об’єкта до Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації.

2.2. Забезпечити передачу до Деснянської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації обсягів незавершеного будівництва на момент пере�
дачі об’єкта, проектної, договірної, землевпорядної та бухгалтерської до�
кументації, документації, пов’язаної з проведенням процедурі закупівель,
обладнання і матеріалів, які були придбані для комплектації об’єкта, та ін�
формації, що є важливою для виконання робіт по об’єкту, відповідно до
чинного законодавства у двотижневий термін з дати виходу цього розпо�
рядження.

3. Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації у вста�
новленому порядку:

3.1. Визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організацію
для виконання робіт на об’єкті в установленому порядку.

3.2. Забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку
проектно�кошторисної документації по об’єкту.

3.3. Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації офор�
мити у встановленому законом порядку право користування земельною
ділянкою для реконструкції, експлуатації та обслуговування стадіону із
штучним покриттям на вул. Драйзера, 2�б.

3.4. Під час укладання договору підряду на виконання робіт з рекон�
струкції об’єкта передбачати умови щодо надання підрядником гарантії

якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’�
єкта.

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

4. Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації подати до
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні пропози�
ції до програм економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013
рік та наступні роки у зв’язку із передачею функцій замовника об’єкта до
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

5. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції та прий�
няття об’єкта в експлуатацію майно у встановленому порядку зараховує�
ться до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

6. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністра�
ції від 21 квітня 2005 р. № 648 “Про будівництво та реконструкцію стадіо�
нів і футбольних полів на 2005—2008 роки” ( в редакції розпорядження Ки�
ївської міської державної адміністрації від 8 листопада 2005 р. № 2063) з
Переліку стадіонів і футбольних полів, які підлягають будівництву та ре�
конструкції в м. Києві у 2005—2008 роках, виключити позицію 5 розділу
“Реконструкція стадіонів”.

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

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 травня 2008 року

№ 687 “Про капітальний ремонт Паркової дороги, Петрівської алеї 
у Печерському районі”

Розпорядження № 900 від 10 червня 2013 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, статті 34

Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” з метою покращення руху транспорту, в межах функцій органу місце&
вого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 травня 2008 ро�
ку № 687 “Про капітальний ремонт Паркової дороги, Петрівської алеї у
Печерському районі”, виклавши його в новій редакції:

“Про реконструкцію Петрівської алеї, Паркової дороги, Дніпровського
узвозу на ділянці від алеї Героїв Крут до Дніпровського проїзду з рекон�
струкцією транспортного вузла на перетині Дніпровського узвозу та Дніп�
ровського проїзду у Печерському районі

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”,
статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, статті 34 Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою покращення
руху транспорту, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та рекон�
струкцію Петрівської алеї, Паркової дороги, Дніпровського узвозу на ді�
лянці від алеї Героїв Крут до Дніпровського проїзду з реконструкцією
транспортного вузла на перетині Дніпровського узвозу та Дніпровського
проїзду у Печерському районі.

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

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. Визначити у встановленому законодавством порядку на конкурс�

них торгах генеральні проектну та будівельну організації на виконання ро�
біт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

3.2. В складі проектно�кошторисної документації на реконструкцію
Петрівської алеї, Паркової дороги, Дніпровського узвозу на ділянці від
алеї Героїв Крут до Дніпровського проїзду з реконструкцією транспортно�
го вузла на перетині Дніпровського узвозу та Дніпровського проїзду у Пе�
черському районі м. Києва використати напрацьовані матеріали проекту
“Капітальний ремонт Паркової дороги, Петрівської алеї у Печерському
районі”.

3.3. Забезпечити розробку проектно�кошторисної документації, про�

ведення її експертизи та затвердження в установленому порядку.
3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт.
3.5. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки�

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

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

3.7. Під час укладання договору підряду на виконання будівельних ро�
біт обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії
якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’�
єкта.

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов�
леному порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених в
пункті 1 цього розпорядження, до програм економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2013 рік 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 заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.".

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін до складу комісії 
з припинення закладу культури “Творча вітальня майстрів оперного 

та балетного мистецтва “Духовна спадщина” імені Івана Козловського” 
(ЄДРПОУ 26051466) шляхом приєднання його до театрально&видовищного 

закладу культури “Київський національний академічний театр оперети” 
(ЄДРПОУ 02224593)

Розпорядження № 902 від 10 червня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про міс&

цеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Київської міської ради від 25 грудня 2012 року № 702/8986 “Про реоргані&
зацію закладу культури “Творча вітальня майстрів оперного та балетного мистецтва “Духовна спадщина” імені Івана Козловсько&
го”, у зв’язку зі змінами у персональному складі комісії з припинення закладу культури “Творча вітальня майстрів оперного та ба&
летного мистецтва “Духовна спадщина” імені Івана Козловського”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу комісії з припинення закладу культу�
ри “Творча вітальня майстрів оперного та балетного мистецтва “Ду�
ховна спадщина” імені Івана Козловського” (ЄДРПОУ 26051466) шля�
хом приєднання його до театрально�видовищного закладу культури
“Київський національний академічний театр оперети” (ЄДРПОУ
02224593), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07
лютого 2013 року № 151, виклавши його в новій редакції, що додає�
ться.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згід�

но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в за�
собах масової інформації змісту цього розпорядження,

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

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про передачу функцій замовника робіт 
з реконструкції котельні на вул. Котельникова, 7/13

Розпорядження № 904 від 10 червня 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”, з метою своєчасного виконання робіт з реконструкції та введення в експлу&
атацію котельні на вул. Котельникова, 7/13, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Передати функції замовника робіт з реконструкції котельні на
вул. Котельникова, 7/13 комунальному підприємству “Дирекція з капі�
тального будівництва та реконструкції “Київбудреконструкція” (далі КП
“Київбудреконструкція”).

2. Комунальному підприємству “Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Ки�
єва” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) протягом тридцяти робочих днів з дня видання
цього розпорядження в установленому порядку вжити організаційно�

правові заходи, пов’язані з виконанням пункту 1 розпорядження, в то�
му числі передати КП “Київбудреконструкція” проектно�кошторисну
документацію, бухгалтерські та інші документи, пов’язані з рекон�
струкцією котельні на вул. Котельникова, 7/13.

3. КП “Київбудреконструкція” після виконання пункту 2 цього розпо�
рядження:

3.1. Забезпечити затвердження у встановленому порядку проектно�
кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції котельні
на вул. Котельникова, 7/13.

3.2. Визначити підрядну організацію для виконання робіт з рекон�
струкції котельні на вул. Котельникова, 7/13 у встановленому порядку,

3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо
порядку виконання підготовчих і будівельних робіт.

3.4. Забезпечити виконання робіт з реконструкції, комплектацію не�
обхідним обладнанням та введення в експлуатацію котельні на вул. Ко�
тельникова, 7/13 у встановленому порядку.

3.5. Під час укладання замовником договору підряду на здійснення
робіт з реконструкції котельні на вул. Котельникова, 7/13 передбачити
умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та
встановити гарантійні строки експлуатації котельні.

4. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) подати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
інвестиційні пропозиції щодо внесення змін до програм економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

5. Взяти до відома, що після завершення робіт, зазначених у пунк�
ті 1 цього розпорядження, все майно та витрати зараховуються до ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшою
передачею у володіння та користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

6. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтова�
ного майна та зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва реконструйованого об’єкта після завершення ро�
біт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 16 травня 2012 року № 802 “Про виконання робіт з ре�
конструкції котельні на вул. Котельникова, 7/13” та від 01 грудня 2011
року № 2254 “Про виконання робіт з розробки проектно�кошторисної
документації для реконструкції котельні на вул. Котельникова, 7/13”.

8. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згід�
но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в за�
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про виконання протизсувних робіт 
на схилах Мишоловської балки біля садиби № 154 

на вул. Академіка Кащенка у Голосіївському районі
Розпорядження № 905 від 10 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 2011 року № 466 “Де&
які питання виконання підготовчих і будівельних робіт”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про
Правила благоустрою міста Києва”, протоколу від 11 квітня 2013 року № 30 Постійної комісії з питань техногенно&екологічної без&
пеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з метою
виконання протизсувних робіт на схилах Мишоловської балки біля садиби № 154 на вул. Академіка Кащенка у Голосіївському
районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції “Київбудреконструкція” (далі — КП “Київ�
будреконструкція”) замовником розробки проектно�кошторисної доку�
ментації та виконання протизсувних робіт на схилах Мишоловської
балки біля садиби № 154 на вул. Академіка Кащенка у Голосіївському
районі.

2. КП “Київбудреконструкція” на виконання пункту 1 цього розпоря�
дження:

2.1. Визначити проектну організацію для розробки проектно�кош�
торисної документації на виконання протизсувних робіт на схилах Ми�
шоловської балки біля садиби № 154 на вул. Академіка Кащенка у Го�
лосіївському районі у порядку, встановленому законодавством Укра�
їни.

2.2. Забезпечити розробку і затвердження в установленому поряд�
ку проектно�кошторисної документації на виконання протизсувних ро�
біт на схилах Мишоловської балки біля садиби № 154 на вул. Академі�
ка Кащенка у Голосіївському районі.

2.3. Після виконання підпунктів 2.1 та 2.2 пункту 2 цього розпоря�
дження визначити підрядну організацію для виконання протизсувних
робіт на схилах Мишоловської балки біля садиби № 154 на вул. Акаде�
міка Кащенка у Голосіївському районі у порядку, визначеному Законом
України “Про здійснення державних закупівель”.

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

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

2.6. Забезпечити виконання протизсувних робіт на схилах Мишо�
ловської балки біля садиби № 154 на вул. Академіка Кащенка у Голо�
сіївському районі та введення об’єкта в експлуатацію в установленому
порядку.

3. Під час укладання замовником договору підряду на виконання

протизсувних робіт на схилах Мишоловської балки біля садиби № 154
на вул. Академіка Кащенка у Голосіївському районі передбачити умови
щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встано�
вити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

4. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) подати у встановленому порядку до Департаменту економіки та ін�
вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) відповідні інвестиційні пропозиції щодо вклю�
чення об’єкта “Протизсувні роботи на схилах Мишоловської балки бі�
ля садиби № 154 на вул. Академіка Кащенка у Голосіївському районі”
до програм економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013
рік та на наступні роки.

5. Взяти до відома, що все майно після завершення протизсувних
робіт на схилах Мишоловської балки біля садиби № 154 на вул. Акаде�
міка Кащенка у Голосіївському районі зараховується до комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

6. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити в установленому порядку зарахування майна до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва після завершен�
ня протизсувних робіт.

7. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згід�
но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в за�
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про ліквідацію аварійної ситуації 
на самопливному каналізаційному 

колекторі діаметром 600 мм 
на вул. Курнатовського, 2 у Дніпровському районі

Розпорядження № 907 від 10 червня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону

України “Про регулювання містобудівної діяльності”, протоколу Постійної комісії з питань техногенно&екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 липня 2012
року № 40 “Про аварійну ситуацію, яка склалася на самопливному каналізаційному колекторі на вул. Курнатовського, 2 у Дніпров&
ському районі”, з метою ліквідації аварійної ситуації на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 600 мм на вул. Кур&
натовського, 2 у Дніпровському районі м. Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Публічне акціонерне товариство “Акціонерна компанія
“Київводоканал” (далі — ПАТ “АК “Київводоканал”) замовником розроб�
ки проектно�кошторисної документації та виконання робіт з ліквідації
аварійної ситуації на самопливному каналізаційному колекторі діамет�
ром 600 мм на вул. Курнатовського, 2 у Дніпровському районі.

2. ПАТ “АК “Київводоканал”:
2.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну органі�

зації для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження,
в установленому порядку.

2.2. Розробити проектно�кошторисну документацію, провести її
експертизу та затвердити в установленому порядку.

2.3. Забезпечити виконання робіт з ліквідації аварійної ситуації на
самопливному каналізаційному колекторі діаметром 600 мм на вул.
Курнатовського, 2 у Дніпровському районі м. Києва відповідно до за�
твердженої в установленому порядку проектно�кошторисної докумен�
тації.

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

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

2.6. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пі�
шоходів і проїзд транспортних засобів спеціального призначення шля�

хом встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць ро�
боти, освітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт протя�
гом усього періоду виконання робіт.

2.7. Після завершення робіт відновити благоустрій зеленої зони та
передати за актами комунальному підприємству по утриманню зеле�
них насаджень Дніпровського району м. Києва.

3. Під час укладання замовником договору підряду на виконання
робіт з ліквідації аварійної ситуації на самопливному каналізаційному
колекторі діаметром 600 мм на вул. Курнатовського, 2 у Дніпровсько�
му районі м. Києва передбачити умови щодо надання підрядником га�
рантії якості виконання робіт та встановити гарантійні строки експлу�
атації об’єкта.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1
цього розпорядження, буде здійснюватись відповідно до показників
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік.

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 за�
ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх 

інженерних мереж ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
“КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА”

Розпорядження № 912 від 10 червня 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 ПУБЛІЧНОГО АК&
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА” (листи від 14 березня 2013 року № 2211&182 та від 27 березня 2013 року № 2211&213),
з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва і передати у володіння та користування публічному ак�
ціонерному товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал” зовнішні ін�
женерні мережі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КАРЛСБЕРГ
УКРАЇНА” згідно з додатком до цього розпорядження в межах та на умо�
вах, визначених Угодою про передачу в управління відкритому акціонер�
ному товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал” майна, що є кому�
нальною власністю територіальної громади м. Києва, від 20.11.2003 (зі
змінами та доповненнями), яка укладена між ВАТ “АК “Київводоканал” та
виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською держав�
ною адміністрацією).

2. 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 цього розпорядження на умовах, визначених відповідною Уго�
дою.

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

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

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 16 серпня 2013 року

Про затвердження змін до Положення про Київський міський центр 
по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Розпорядження № 841 від 3 червня 2013 року
Відповідно до Указу Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, рішення Київської міської

ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" та розпорядження виконав*
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 лютого 2013 року № 175 “Про затвердження Положення про Департамент соціальної по*
літики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1. Затвердити зміни до Положення про Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню
соціальних виплат, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 27
січня 2007 року № 65 “Про заходи щодо впорядкування діяльності Київського центру по нарахуван"
ню та виплаті пенсій і допомоги", що додаються.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керівнику апарату виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рі"
шення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

03.06. 2013 № 841

ЗМІНИ 
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПО НАРАХУВАННЮ 

ТА ЗДІЙСНЕННЮ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ
(Ідентифікаційний код 22886300)

(Ці зміни є невід’ємною частиною Положення про Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат)

1. У тексті Положення слова “Головне управління соціального захисту населення виконавчого ор"
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” у всіх відмінках замінити сло"
вами “Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь"
кої державної адміністрації)” у відповідних відмінках.

2. Абзац перший пункту 6 Положення викласти в такій редакції:
“6. Центр очолює начальник, який призначається та звільняється з посади директором. Депар"

таменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) за погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації згід"
но з розподілом обов’язків”.

3. У пункті 9 Положення слова “Міністерством праці та соціальної політики України” замінити сло"
вами “Міністерством соціальної політики України”.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про проведення шкільних ярмарків 
до нового 2013*2014 навчального року

Розпорядження № 1317 від 2 серпня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154 “Про деякі питання роз*

міщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально*культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві”, з метою забез*
печення школярів міста Києва товарами шкільного асортименту до нового 2013*2014 навчального року, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
1.1. Здійснити комплекс організаційних заходів та провести у всіх районах міста Києва з 05

серпня 2013 року до 09 вересня 2013 року шкільні ярмарки з продажу товарів шкільного асор"
тименту.

1.2. Визначити перелік підприємств торгівлі, що будуть здійснювати продаж товарів шкіль"
ного асортименту до нового 2013"2014 навчального року, та облаштувати в них спеціалізовані
секції, відділи, забезпечивши їх відповідним рекламним оформленням.

1.3. Забезпечити наявність у продажу в підприємствах торгівлі широкого асортименту това"
рів для школярів.

1.4. В період з 17 серпня 2013 року до 08 вересня 2013 року під час проведення планових
районних ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції передбачити також у відокрем"
лених місцях торгівлю товарами для школярів.

2. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з районними в місті Києві дер"
жавними адміністраціями:

2.1. Організувати 17"18 серпня 2013 року на вул. Хрещатик (непарна сторона, нижній троту"
ар від вул. Архітектора Городецького до Бессарабської площі) загальноміський шкільний ярма"
рок з продажу товарів для школярів.

2.2. Залучити до участі у загальноміському шкільному ярмарку на вул. Хрещатик підприєм"
ства торгівлі, легкої промисловості міста, постачальників товарів та виробників товарів шкіль"
ного асортименту з інших регіонів України.

3. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) визначити місця розташування торгових

наметів на час проведення загальноміського шкільного ярмарку 17"18 серпня 2013 року длл
суб’єктів господарювання, задіяних у ньому.

4. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та комунальному підприємству “Київський метрополітен” за"
безпечити інформування мешканців столиці про проведення загальноміського шкільного яр"
марку на вул. Хрещатик.

5. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) спільно з Департаментом культури виконавчого ор"
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київським міським цен"
тром народної творчості та культурних досліджень організувати під час загальноміського шкіль"
ного ярмарку 17 серпня 2013 року з 12.00 до 14.00 години виступ дитячих колективів народної
творчості.

6. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити охорону громадського
порядку під час проведення загальноміського шкільного ярмарку з продажу товарів для школя"
рів.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо"
в’язків прийняти рішення про висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря"
дження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків та голів районних в місті Києві
державних адміністрацій.

Голова О. Попов

Про проведення відкритого 
чемпіонату по брейк*дансу

Розпорядження № 1328 від 2 серпня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку організації та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів полі*

тичного, релігійного, культурно*просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року
№ 317/418, з метою проведення в місті Києві відкритого чемпіонату по брейк*дансу, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу громадської організації “Федерація брейк"дансу Києва” щодо про"
ведення 17 серпня 2013 року відкритого чемпіонату по брейк"дансу на Майдані Незалежності
та вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності) ( далі — захід).

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення заходу взяла на себе
громадська організація “Федерація брейк"дансу Києва”.

3. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

3.1. Залучити до проведення заходу кошти підприємств, організацій усіх форм власності,
об’єднань громадян (спонсорів заходу) в установленому законодавством порядку.

3.2. Залучити до участі у заході творчі молодіжні, студентські колективи, молодіжні громад"
ські організації міста Києва, вихованців клубів за місцем проживання.

4. КП “Київтранспарксервіс” забезпечити безкоштовне паркування транспортних засобів, за"
діяних для підготовки та проведення заходу, на автостоянці на вул. Архітектора Городецького.

5. Печерській та Шевченківській районним в місті Києві державним адміністраціям, ПАТ “Ки"
ївспецтранс” забезпечити встановлення додаткових урн і контейнерів для збору побутових від"
ходів та їх вивезення, а також прибирання вул. Хрещатик, Майдану Незалежності та прилеглих
територій після проведення заходу.

6. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) погодити в установленому порядку роз"
міщення 17 серпня 2013 року на Майдані Незалежності об’єктів торгівлі учасників та спонсорів
заходу та інформувати суб’єктів господарювання про обмеження, визначені рішенням Київської
міської ради від 23 грудня 2010 року № 413/5225 “Про деякі питання з упорядкування в м. Ки"
єві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом
(крім безалкогольного) та тютюновими виробами”.

7. Громадській організацї “Федерація брейк"дансу Києва” забезпечити дотримання Правил
благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро"
ку № 1051/1051 під час монтажу тимчасових модульних (сценічних) конструкцій, інформацій"
них майданчиків, встановленні біотуалетів на Майдані Незалежності, вул. Хрещатик та віднов"
лення порушеного благоустрою.

8. Просити Головне управління МВС України у м. Києві забезпечити охорону громадського
порядку під час підготовки і проведення заходу та перекриття руху транспорту з 08.00 год. по
24.00 год. 17 серпня 2013 року на вул. Хрещатик ( від Майдану Незалежності до вул. Богдана
Хмельницького).

9. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити медичне обслуговування учасників під час прове"
дення заходу.

10. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київ"
ської міської державної адміністрації), ДКП “Телерадіокомпанія “Київ” сприяти висвітленню про"
ведення заходу.

11. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо"
в’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря"
дження.

12. Контроль за виконанням нього розпорядження покласти на заступника голови Київської
міської державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

Про проведення міського конкурсу проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування

Розпорядження № 826 від 31 травня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року

№ 832/7068 “Про міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування”, міської комплексної програми “Сприяння місцевому самоврядуванню та розвит*
ку громадянського суспільства у м. Києві на 2012*2016 рр.”, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 842/7078, рішення Київської міської ради
від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік” та з метою забезпечення сприятливих умов для участі територіальної громади у розвитку м. Києва, в ме*
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організувати та провести протягом червня — липня
2013 року міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

2. Затвердити склад конкурсної комісії міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, що додається.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апарату виконавчого органу Київської місь"

кої ради (Київської міської державної адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті 
Київської  міської державної адміністрації

Заява про наміри
1. Інвестор (замовни ) — ВАТ "ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ". Поштова і еле тронна адреса —

07300, Київсь а обл., Виш ородсь ий район, м. Виш ород, проммайданчи .;
gidromeh@ukrpost.ua

2. Місце розташ вання майданчи а б дівництва — Бортниць е родовище піс ів
розташоване на ПдСх о олиці мі рорайон Бортничі (Дарниць о о район м. Києва), на
лівом березі р. Дніпро (в 7 м на схід від річ и).

3. Хара теристи а діяльності (об'є та) — видоб вання піс , придатно о для
ви отовлення б дівельних матеріалів, шт ат рних розчинів, дорожньо о та житлово о
б дівництва, бла о строю та план вання територій.
Технічні і техноло ічні дані: — прод тивність ар'єр — 552 тис.м3 піс ів в рі ; стро
е спл атації — 18 ро ів.

4. Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності — забезпечення
піс ами в я ості шт ат рних розчинів, б дівельних матеріалів, дорожньо о та
житлово о б дівництва, бла о строю та план вання територій.

Створення додат ових робочих місць.

5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації: земельних — 2 земельні
ділян и за альною площею 82,7 а в тимчасове орист вання. Родючий шар р нт
б де знято і вивезено для подальшо о ви ористання йо о для бла о строю та
озеленення міста; сировинних — орисна опалина — піс и; енер етичних —
відповідно до прое т — еле троенер ія від трансформаторної підстанції , паливо —
ГСМ, тепло на виробництво — відс тнє; водних — для питних потреб — привозне,
для виробничих потреб — ар'єрні води; тр дових — 50...55 чолові — місцеве
населення.

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації) — автомобільний, по
існ ючих доро ах.

7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами— дотримання
вимо природоохоронно о за онодавства, дотримання техноло ічно о режим прое т
розроб и та ОВНС. При ви онанні б дівельних, санітарних та природоохоронних норм
і правил не ативний вплив на оточ юче середовище б де мінімальний.

8. Необхідність е оло о-інженерної під отов и і захист території за варіантами
—відс тня,

9. Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й е спл атації) на
нав олишнє середовище: лімат і мі ро лімат — не пор ш ється; повітряне —
ви иди забр днюючих речовин в атмосфер при е спл атації ар'єр , в межах діючих
норм; водне — не пор ш ється; р нт — знімається денна поверхня з творенням
виїм и; рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти — заповідні об'є ти в зоні вплив
відс тні; нав олишнє соціальне середовище (населення) — створення додат ових
робочих місць; нав олишнє техно енне середовище — ш ідливий вплив відс тній.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,
знеш одження або безпечно о захоронення — відс тні, роз ривні породи
ви ористов ються для ре льтивації.

11. Обся ви онання ОВНС — відповідно вимо ДБН А.2.2-1-2003, в повном об'ємі.
12. Участь ромадсь ості — шляхом об оворення заяви про е оло ічні наслід и

діяльності після п блі ації її в місцевих засобах масової інформації. Громадсь ість має
звертатися для ознайомлення з матеріалами та поданням пропозицій за адресою:
07300, Київсь а обл., Виш ородсь ий район, м. Виш ород, проммайданчи .
Телефон: (04596) 5-41-64.

О олошення щодо намірів про отримання дозвол
на ви иди забр днюючих речовин повітря

Філіал "Завод "Енер ія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", я ий розташований за
адресою: 02121, м. Київ, Дарниць ий р-н, в л. Коле торна, 44, повідомляє
про наміри отримати дозвіл на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне
повітря.
Основною діяльністю філіал "Завод "Енер ія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" є

термічне знеш одження твердих поб тових відходів (далі ТПВ).
Прое тна пот жність завод по спалюванню ТПВ становить 355 тис. т/рі ;

фа тична 235 тис. т/рі .
Пот жність ви ид становить, по підприємств в цілом : 87,3 /с,

2441,3 т/рі .
Аналіз розрах н розсіювання свідчить про те, що перевищень

встановлених ГДК всіх ін редієнтів на межі санітарно-захисної зони
підприємства та житловій заб дові — не виявлено.
Попри те, з метою с орочення обся ів ви идів та зменшення не ативно о

вплив на оточ юче нав олишнє середовище заводом план ється
впровадити прое т "Б дівництво системи хімічно о очищення димових азів
на філіалі "Завод "Енер ія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
За важення та пропозиції щодо намірів філіал "Завод "Енер ія"

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" надсилати в місячний термін до Дарниць ої районної
місті Києві державної адміністрації за адресою: 02068, м.Київ, в л. О.Кошиця,
11, ім. 306, тел. 565-07-99.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Вітер Сер ія Петровича
цивільній справі за позовом Степанч Тетяни Василівни до Вітер Сер ія Петровича, третя особа:
Ор ан опі и та пі л вання Дніпровсь ої районної м. Києві державної адміністрації про позбавлення
бать івсь их прав, роз ляд я ої відб деться 20 серпня 2013 ро о 17.00, в приміщенні Печерсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-А, аб. 17.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не повідомлення
с д про причини неяв и, справ б де роз лян то за вашої відс тності на підставі наявних в справі
до азів.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач
вважається повідомленим про час та місце роз ляд справи.

С ддя Бортниць а В.В.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д в я ості відповідача ТОВ
"У оінвестБ д", останнє відоме місце знаходження: м.Київ, в л. Л. Р ден а, 6 а по справі
2/759/3599/13 за позовом Бой о Людмили Петрівни до Святошинсь ої районної в
м. Києві державної адміністрації, ТОВ "У оінвестБ д", Цимбалю (Сердю ) Ірини
Володимирівни, Дванадцятої Київсь ої державної нотаріальної онтори про зобов'язання
вчинити дії.

С дове засідання призначено на 10.09.2013 ро на 12.00 в приміщенні Святошинсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал № 1.

С ддя Петрен о Н.О.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Кононен а
Єв енія Леонідовича (Київсь а обл. м.Ка арли , в л.Нахімова, 9) на
сл хання справи за позовом Кононен о Наталії Ми олаївни до
Кононен а Єв енія Леонідовича про розірвання шлюб , я е
відб деться 22 серпня 2013 ро о 14.00 за адресою: м. Київ,
в л. Я ба Коласа, 27-А, зал № 1.
С ддя Заєць Т.О.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане відділом
приватизації державно о житлово о фонд Хар івсь ої районної
держадміністрації 09.01.1997 р. (з ідно розпорядження № 12306 від
25.12.1996р. 1/3 ч.) на вартир за адресою: в л. Хар івсь е шосе, 168 ,
в. 102 на ім'я Поля ової Марії Дмитрівни, вважати недійсним.

Повідомляємо, що 23.08.2013р. о 10.30 відб деться по о-
дження меж земельної ділян и між ПАТ "Карлсбер У раїна"
та ТОВ "ГРІН ЕКО" за адресою: в л.Червонопрапорна, 94/96.
Просимо представни а ТОВ "ГРІН ЕКО" з'явитися для по одження
меж земельної ділян и.

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

П А К С Л П Е С

М У Н І Ц И П А Л І Т Е Т

О Д І Н Н О М Ж А Р Т

Л И С К А Р А П А Н А

Н А Ю Т У М Ф А

Г Е Н Х Р Е Щ А Т И К

С Р Т Е Р А Е М У

Ю Г Е К А Т А О Т И Т

Відповіді на сканворд 

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

О олошення Орендодавця — ДУ "Відділення біотехнічних проблем діа ности и Інстит т проблем
ріобіоло ії і ріомедицини НАН У раїни

про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

Термін прийняття заяв про оренд 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 02094, м. Київ, в л. Василь івсь а, 45,
2 орп с, 5 поверх, імн. № 505. Детальна інформація за тел.: 044 — 257-25-84. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на
право оренди.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,

онта тний
телефон)

Хара те-ристи а
та місцезнахо-
дження об’є та

оренди

Реєстр.
№

нер хом. майна

За альна площа,
в.м

Вартість майна за
незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий стро

оренди

Цільове
ви ористання
об’є та оренди

Інші мови

1

ДУ "ВБТПДІПКК
НАНУ" 03028, м. Київ,
пр. На и, 42/1, тел.

257-25-84

Нежитлове
приміщення 1- о
поверх , імнати

№ 1-10

30573192.2.
АААДЖЖ 874 157,7 767641,02 до 31.01.16

Розміщення
рамниць-с ладів,
ма азинів-с ладів

1. Відш од вання вартості о олошення
в ЗМІ.

2. Під отов а та передача
Балансо трим вач до ментації на
проведен попереднім орендарем
ре онстр цію б дівлі.
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СПОРТ
Хрещатик 16 серпня 2013 року

Температура +17°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 59 %

Температура +23°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 42 %

Температура +18°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 56 %

Прогноз погоди на 16 серпня 2013 року

ОВНИ, тема нала одження сердечно о б ття — домін юча. Од-
на це не привід для масштабних “за лів”, заводьте др жні сто-
с н и, розважайтеся, флірт йте з роз мом, вам потрібен д ховний
др , любляча охан а і діловий партнер в одній іпостасі. Й хоча
сили б’ють через рай, проте оли вас “несе” не ерована стихія до
вершин задоволень — при альм йте.
ТЕЛЬЦІ, події в ар’єрній сфері ся н ть апо ею, з’яс ється став-

лення ерівни а до вас... чим б дете приємно вражені. Втім, ство-
рення надійно о сімейно о тил є першочер овим завданням.
Дбайте про поб т, фамільні традиції, до ладіть ма сим м з силь,
аби перетворити домашні пенати на престижн арен , де поч ва-
тиметеся оханими і бажаними.
БЛИЗНЯТА, ле ість, з я ою ви зав’яз єте стос н и, є рез ль-

татом сердечності, др желюбності, інстин тивно о відч ття то о,
я діяти в різноманітній обстановці. Люди відповідають взаємні-
стю, оли ви не фальшивите, не орчите з себе блазня, а щиро
роз риваєтеся їм наз стріч, я віт а до сонця.
РАКИ, для поп лярності в соці мі — бла одатна пора, і саме яс-

рава харизма є тією чарівною палич ою, що вир чає в ритичн
мить. Звертайте ва на враження, я е справляєте на п блі , та
дійте відповідно до реа ції. Принаймні байд жих людей дов ола не
б де! Вас або зас дж ватим ть, або обожнюватим ть!
ЛЕВИ, шлях самоствердження стелений трояндами спіх ,

слави, престиж . Оточення жадібно ловить ожен ваш жест, слово,
опіює поведін , що на ладає висо відповідальність за ожен
вчино . Не заци люйтеся на простих б денних речах — ви ч дово
роз мієтеся на філософсь их прем дростях і здатні завдя и витон-
ченом расномовств донести їх до сердець людей.
ДІВИ, я що здається, що дост п до ч жих рес рсів від ритий, то

це ілюзія й ч же вам не потрібно. Хочете розба атіти — не лін й-
теся, тр діться, займайтеся бла одійністю, і тоді все повертати-
меться сторицею, але зовсім з іншо о бо . До 23 серпня ваше
б ття наповнене армічними сценаріями, мин ле випливає, вима-
аючи доопрацювань та переосмислення ба атьох по лядів.
ТЕРЕЗИ сяють чарівністю — дов ола ба ато впливових яс равих

людей, з я ими можна подр житися, зав’язати ділові чи романтичні
стос н и, запозичити доро оцінний життєвий, професійний досвід,
навчитися м дрості, зрости д ховно. Ува а ар’єристам: я що поса-
довий олімп вабить солод им алачем — це не міраж, а реальність.
СКОРПІОНИ ся н ли апо ею д ховної зрілості (втім, ожно о

своя потенційна план а), дося нення б д ть визнані, одна майте
на вазі, що воздасться долею лише те, що засл жили за трива-
лий період. Байди вали — рез льтат б де відповідним. Том не
розмінюйтеся на дрібниці, а ставте перед собою висо і бла ород-
ні цілі, цьо о ро дов оочі вана форт на вас зрештою облас ає!
СТРІЛЬЦІ по ли ані розширити ментальний простір, зазирн ти

в незвідане, стати м дрішими та дос оналішими й поділитися ци-
ми здоб т ами з оточенням. Дивіться на речі не під мі рос опом
раціоналізм , а з висоти лобальних перспе тив, в творчом плані
ви ся н ли апо ею.
КОЗЕРОГИ, матеріальна заці авленість та реа ція на роші без-

посередньо впливають на реалізацію масштабних планів. А ос іль и
войовнича атмосфера посилиться, бережіться, аби не нажити воро-
ів, діяти за принципом “о о за о о, з б за з б” протипо азано. За-
ради мир та зла оди йдіть на пост п и та моліться за своїх воро ів.
ВОДОЛІЇ, оді сіяти онфронтацію, воювати за першість! Візьміть

в с п тни и ваш отовність поділитися собою з партнером по шлю-
б чи діловим омпаньйоном— і співпраця б де рожайною. Горніть-
ся до пари, але не розчиніться одне в одном . Ви дві самодостатні
особистості — сяйте, ни аючи взаємної всепо линаючої диф зії! За-
в’яз йте онта ти, відновлюйте давні зв’яз и, ладайте тр дові о-
ди, беріть на себе зобов’язання.
РИБИ, на шлях поліпшення матеріально о доброб т орить

зелене світло, і ви маєте всі шанси розба атіти. Можна завзято а-
чати ділові м с ли та прод тивно співпрацювати. Головне — не
омпле с вати перед авторитетами, нала одити армонійний мі -
ро лімат оле тиві, а з оле ами та висо ими посадовцями поч -
ватися на рівних

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Збірна України 
переграла ізраїльтян
Підопічні Михайла Фоменка здобули перемогу з рахунком 2:0

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У Києві збірна У раїни з
ф тбол провела товари-
сь ий матч проти оманди
Ізраїлю. На НСК “Олімпій-
сь ий” оманда Михайла
Фомен а завдя и олам
Р слана Ротаня і Єв ена
Селезньова здоб ла впев-
нен перемо з рах н ом
2:0.

Товариський матч проти Ізраїлю

збірна України проводила не в

оптимальному складі. Через травми

не змогли взяти участь у протисто�

янні гравці київського “Динамо”

Денис Гармаш, Андрій Ярмоленко,

Євген Хачеріді та Євген Селін.

Втім, це не завадило господарям ду�

же швидко включитися в бороть�

бу — й у дебюті зустрічі на полі

йшла рівна боротьба. Вже на 9�й

хвилині матчу підопічні Михайла

Фоменка створили небезпечний

момент біля воріт гостей. Гусєв за�

робив для своєї команди право на

кутовий, Руслан Ротань закрутив

м’яч від прапорця під поперечину,

але голкіпер кулаками зумів відбити

футбольний снаряд назад у поле.

Тут же Євген Коноплянка наважив�

ся на дальній удар, але не точно.

Згодом гра дещо втратила в темпі,

але на 29�й хвилині господарям вда�

лося вийти вперед: Марко Девіч ві�

дібрав м’яч у суперника в центрі по�

ля й віддав передачу вперед і праві�

ше. Едмар добіг до м’яча і прострі�

лив до штрафного майданчика ізра�

їльтян, де Руслан Ротань завдав точ�

ного удару. 1:0 — і збірна України

продовжила тиснути на ворота су�

перника. На 40�й хвилині “синьо�

жовті” провели чергову швидку

контратаку, яку Олег Гусєв міг завер�

шити ударом з двох метрів, але ди�

намівець не дотягнувся до м’яча. Ра�

хунок у першому таймі більше не

змінився.

У другому таймі українці продов�

жили домінувати, і ізраїльтянам до�

водилося відбиватися великими си�

лами. Під кінець тайму темп по�

єдинку став падати, але українцям

вдалося відзначитися ще раз.

Стрімка атака закінчилася переда�

чею Едмара з краю штрафного май�

данчика назад і в центр на Євгена

Селезньова, сильний удар якого

виявився точним. Варто зазначити,

що у другій половині зустрічі на по�

лі в складі вітчизняної збірної

з’явилися дебютанти команди —

гравець луганської “Зорі” Дмитро

Хомченовський розташувався на

лівому фланзі півзахисту, а Денис

Дедечко з полтавської “Ворскли”

зайняв позицію опорного хавбека.

Після другого голу у ворота збірної

Ізраїлю команди так і не спромог�

лися змінити рахунок на табло, і ре�

зультат 2:0 на користь українців за�

лишився аж до фінального свистка. 

Наступні матчі національна

команда проведе в рамках відбірко�

вого турніру Чемпіонату світу�2014.

6 вересня “синьо�жовті” приймуть

у Львові збірну Сан�Марино, а 10

вересня в Києві в одній з ключових

ігор кваліфікації протистоятимуть

англійцям. Після перемоги настав�

ник збірної Михайло Фоменко під�

сумував виступ вітчизняних фут�

болістів: “Вітаю вболівальників з

перемогою у цьому матчі та дякую

вам за підтримку! Ми отримали не

так багато інформації, як зазвичай

звикли. У нас було мало часу для

навчально�тренувального процесу.

Ми не змогли перевірити всіх

гравців через обмежену кількість

замін. Не слід забувати, що ми зі�

бралися наступного дня після за�

кінчення чергового туру чемпіона�

ту. У нас залишилося не так багато

часу до офіційних матчів. Будемо

збирати інформацію, посилати по�

мічників на матчі суперників. Час

настав непростий — у нашій групі

чотири команди мають можли�

вість вийти з першого місця, тому

всі перебувають у рівних умовах. А

це дуже складно в психологічному

плані”
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Цей день в історії 16 серпня

1804 — Б лонсь ом таборі
відб лося перше на ородження
орденом Почесно о ле іон
1820 — Ніжині оштом нязя

Оле сандра Безбородь а від ри-
то Гімназію вищих на (нині – Ні-
жинсь ий педа о ічний інстит т)
1902 — народився російсь ий

сходознавець і лін віст, автор
робіт з діале толо ії тибетсь ої
мови Юрій Реріх
1923— народився ізраїльсь ий

політичний діяч Шимон Перес (ла-
реат Нобелівсь ої премії мир )
1930 — створено перший зв -
овий ольоровий м льтиплі а-
ційний фільм
1934 — народився франц зь-
ий іноа тор П'єр Рішар (особ-
ливо відзначився в жанрі оме-
дійно о іно)
1945 — Мос ва і Варшава під-

писали до овір про радянсь о-
польсь ий ордон, в основі до -
мента лежала "лінія Керзона": лі-
нія в основном відповідає ет-
но рафічним принципам
1954 — народився анадсь ий
інорежисер Джеймс Кемерон
(поставив та і асові бло басте-
ри, я "Термінатор", "Ч жі", "Ти-
тані ", "Аватар")
1958 — народилася амери-
ансь а співач а, " оролева поп-
м зи и" Мадонна (в лючена до
"Кни и ре ордів Гіннесса" я во-
лодар а найдовшої безперервної
серії син лів)
1960 — заснована Міжнарод-

на а адемія астронавти и
1976 — в про аті з'явилася і-

но омедія Ельдара Рязанова "Іро-
нія долі, або З ле им паром!"
(фільм, я ий жителі олишньо о
СРСР асоціюють з Новим ро ом)
1992 — перший матч своїй

новітній історії провела збірна
Росії з ф тбол , російсь і ф тбо-
лісти здолали збірн Ме си и з
рах н ом 2:0
1995 — жителі Берм дсь их

островів вирішили залишитися
британсь ою олонією і про оло-
с вали проти незалежності
2006 — російсь а Ві іпедія (ін-

тернет-енци лопедія) наповни-
лась 100 000-ою статтею
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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