
Зелене світло для виробників
Столичний ринок стане доступнішим для підприємців Київщини

Документ відкриє для товаровиробни�

ків з Київщини столичний ринок. Про це

після підписання договору заявив голова

Київської обласної державної адмініс�

трації Анатолій Присяжнюк.

“Це справді історична подія. Наші то�

варовиробники не завжди могли проби�

тися до Києва, адже ринки вже були за�

товарені не лише українськими продук�

тами, а й європейськими. Саме тому

Президент України поставив завдання

перед виконавчими органами влади за�

безпечити продовольчу безпеку та до�

ступні ціни. І саме цей документ дозво�

лить підприємцям з Київщини вільно

брати участь в реалізації своєї продукції

на столичному ринку”,— зазначив пан

Присяжнюк.

Договір дасть змогу головам столичних

РДА напряму працювати з товаровироб�

никами та запрошувати їх до участі в що�

тижневих ярмарках, а також надавати

місця для розміщення в місті спеціалізо�

ваних магазинів.

За словами голови КМДА Олександра

Попова, така співпраця надасть ще одну

перевагу для київських споживачів — до�

зволить створити конкурентні умови на

ринку, а отже, стабілізувати ціни на ос�

новні групи товарів.

“Мета нашої зустрічі й підписання ме�

морандуму — це, насамперед, забезпе�

чення стабільної ціни на всі групи продо�

вольчих товарів на ринку Києва. Ми має�

мо не допустити зростання цін, а, мож�

ливо, і знизити їх за деякими категорі�

ями”,— наголосив Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації додав,

що на сьогодні Київщина зі зрозумілих

причин є одним з основних постачаль�

ників продовольчих товарів до столиці.

Валова частка продуктів з області реалі�

зується на щотижневих ярмарках, які

користуються великою популярністю

серед киян.

“Ярмарки з продажу сільськогоспо�

дарської продукції стали дуже популяр�

ними серед мешканців міста. Так, за

останні три роки їх кількість збільшилася

в три рази. Цікавий факт — уже в цьому

році на ярмарках у місті було реалізовано

700 тонн продукції. Тобто за кожен день

проведення ярмарку продається при�

близно 100 вагонів продовольчих това�

рів”,— зауважив пан Попов.

До речі, минулоріч було проведено

1140 ярмарків, а за 7 місяців цього ро�

ку — вже 840, тобто на 30�40 % більше

ніж торік. Як повідомив Олександр По�

пов, місто розглядає можливість прове�

дення ярмарків і у будні — за побажання�

ми киян.

Підтримують підписання договору й

самі виробники, адже переконані — те�

пер столичний ринок для них стане

більш доступним.

“Нам дали “добро”, показали зелене

світло для вільної торгівлі в місті Києві.

Ми представлені дуже широко в супер�

маркетах, магазинах, кіосках, але хотіли

б ще більш плідно співпрацювати з са�

мим споживачем через ярмарки. Саме на

них ми маємо можливість продавати

продукцію за цінами виробника, безпо�

середньо із заводу — до споживача. І це

має набути масовості, адже тут є спільна

зацікавленість виробника та покупця.

Споживачі отримають свіжу та якісну

продукцію, а підприємці — можливість

нарощувати обсяги виробництва, реалі�

зовувати та отримувати “швидкі” гро�

ші”,— розповів “Хрещатику” голова

правління ПАТ “Яготинський маслоза�

вод” Олександр Сіренко.

Наразі долучилися до спільної роботи

в рамках реалізації завдань Президента

України щодо продовольчої незалежно�

сті держави, підписавши договір з КМДА

та КОДА, наступні товаровиробники:

ПАТ “Яготинський маслозавод”, ПАТ

“Вімм�Біль�Дамм Україна”, ТОВ “Біло�

церківський молочний комбінат”, ПАТ

“Комбінат Тепличний”, ТОВ “Нива Пе�

реяславщини”, ТОВ “Сквирський ком�

бінат хлібопродуктів”, ТОВ “Українська

молочна компанія”, КП “Білоцерків�

ський хлібокомбінат”, ТОВ “Комплекс

Агромарс” та ТОВ “Вишеньки”.

Зазначимо, що угода про співпрацю

між виконавчим органом Київської місь�

кої ради (Київською міською державною

адміністрацією), Київської обласною

державною адміністрацією та виробни�

ками сільськогосподарської продукції

Києва та Київської області сприятиме

розвитку добросовісної конкуренції на

ринках та підвищенню інвестиційної

привабливості виробників. Відповідно

до документа, виробники беруть на себе

зобов’язання дотримуватися рекомендо�

ваних роздрібних цін на сільськогоспо�

дарську продукцію, не допускати їх необ�

ґрунтованого підвищення та брати

участь у соціальних проектах, що реалі�

зовуються в столиці та Київській області,

зокрема, в проекті “Картка киянина”

Новини

В мерії вручили нагороди 
до Дня Незалежності
З на оди свят вання Дня Незалежності У раїни

в Колонній залі КМДА відб лася рочиста церемо-
нія вр чення державних на ород, відзна Прези-
дента У раїни, Кабінет міністрів У раїни та по-
чесних рамот Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації.
Та , привітання від олови КМДА Оле сандра

Попова та засл жені на ороди отримали 118 иян.
Зо рема очільни Київсь ої місь держадміністра-
ції вр чив Орден ня ині Оль и ІІІ ст пеня, а та ож
видатним діячам б ли присвоєні звання Засл же-
ний артист У раїни, Засл жений вчитель У раїни,
Засл жений працівни льт ри У раїни, Засл же-
ний працівни освіти У раїни, а та ож Почесні ра-
моти Кабінет міністрів У раїни з вр ченням пам-
’ятно о зна а та Почесні рамоти КМДА.
“Я дя ю ожном з вас за те, що ви берете а -

тивн часть розвит столиці У раїни. Пере о-
наний, з вашою допомо ою наше місто дося не
достат й процвітання. Бажаю вам і вашим роди-
нам бла опол ччя, доброб т та зла оди, нехай
зб ваються всі ваші зад ми й плани. Зі святом
вас!”,— привітав прис тніх Оле сандр Попов

Київ розвиватиме 
енергоефективний транспорт
Київсь а місь а державна адміністрація план є

й надалі розвивати еле тротранспорт столиці.
Про це заявив заст пни олови КМДА Михайло
Костю .
“Ми вирішили робити став на розвито тих ви-

дів транспорт , я і працюють на еле триці. По-пер-
ше, та ий транспорт е оло ічно чистіший порів-
нянні з тим, що працює на пальном , по-др е, він
менш енер овитратний. Підраховано, що еле трич-
а або трамвай споживають чотири рази менше
енер орес рсів порівнянні з автотранспортом”,—
с азав пан Костю .
Він та ож додав, що наразі столична влада та ож

роз лядає можливість співпраці з орпорацією
“Бо дан” щодо постав и ібридно о автоб са для
випроб вання на одном з місь их маршр тів. Цей
вид транспорт є перехідним варіантом між тро-
лейб сом та еле троб сом, ос іль и має двост пе-
нев систем а ре ат вання, тобто машина облад-
нана дизельним дви ном Євро-5 та системою
еле тропривод , завдя и чом можна зменшити
споживання палива на 30 %. З одом на маршр тах
мають з’явитися власне еле троб си, що працюва-
тим ть на а м ляторних батареях.
Важливим ро ом до е ономії не лише енер оно-

сіїв, а й бюджетних оштів стало нала одження
власно о виробництва трамваїв Києві.
Та ож найближчим часом план ється від рити

нові тролейб сні маршр ти біля станцій місь ої
еле трич и, а маршр тні та сі в мір розвит ме-
режі ом нально о транспорт б д ть с ороч вати.
Заст пни олови КМДА під реслив, що в Націо-

нальном плані дій на 2013 рі щодо впровадження
Про рами е ономічних реформ на 2010-2014 ро и
Президент У раїни поставив завдання с ттєво під-
вищити енер озбереження та енер оефе тивність
в сіх ал зях народно о осподарства. Транспорт-
на ал зь — одна з найбільш енер оємних, том
розвито е ономних видів транспорт і перехід на
альтернативні види енер ії д же а т альні я для
бюджет Києва, та і для посилення е ономічної
незалежності У раїни

Центр перекриють, 
а метро працюватиме довше
У зв’яз з відзначенням столиці Дня Державно-
о Прапора та 22-ї річниці Незалежності У раїни в
центрі міста б де обмежено р х автотранспорт .
Та , 23 серпня, на час церемонії підняття Держав-

но о Прапора У раїни біля б дівлі Київсь ої місь ої
державної адміністрації з 9:00 до 11:00 б де забо-
ронено проїзд автомобілів в лицею Хрещати (від
в л. Інстит тсь ої до Б. Хмельниць о о).
В л. Хрещати між Бессарабсь ою та Європей-

сь ою площами та ож б де за рита для р х транс-
порт з 22:00 23 серпня до 22:00 25 серпня.
Крім то о, 24 серпня, під час церемонії по ладан-

ня вітів, можливе тимчасове обмеження р х авто-
мобілів поблиз під’їздів до пам’ятни ів Тарасові
Шевчен , Михайл Гр шевсь ом та Володимир
Вели ом .
Орієнтовно з 12:00 до 14:30 в с бот , 24 серпня,

б де приз пинено р х сіх видів транспорт на час
проведення арнавально о дійства “Все раїнсь ий
парад вишивано — 2013”. Відб ватиметься він за
маршр том: в л. Лаврсь а (від адмінб дівлі ДП “На-
ціональний льт рно-х дожній і мистець ий ом-
пле с “Мистець ий арсенал”) — площа Слави —
в л. І. Мазепи — в л. М. Гр шевсь о о — в л. Шов-
овична — в л. Інстит тсь а — Майдан Незалежно-
сті.
Та ож під час проведення за альнодержавних за-

ходів станція метро “Майдан Незалежності” може
б ти зачинена на вхід та вихід для пасажирів. У за-
значений період станція працюватиме лише я пе-
ресадочний в зол.
Натомість, ніч із 24 на 25 серпня робот метро-

політен б де продовжено на 30 хвилин
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Під час підписання оди про співпрацю між КМДА, Київсь ою облдержадміністрацією та виробни ами сільсь о осподарсь ої прод ції столиці й Київщини

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

На сьо одні Київсь а область — один з лідерів раїні з ви о-
товлення м’ясної та молочної прод ції, хлібопе арсь их виро-
бів. Одна в столиці У раїни на полицях с пермар етів та ма а-
зинів все частіше можна побачити за ордонні анало и цих про-
д тів. В свою чер вітчизняні підприємства зм шені постача-
ти вели част своїх товарів на іноземні рин и. Аби від рити
підприємцю з Київщини дост п до столично о рин , зо рема,
надати можливість вільно реалізов вати свою прод цію на яр-
мар ах, а споживачам — придбати я існі та більш дешеві віт-
чизняні товари, вчора всі часни и процес підписали до овір
про співпрацю.
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Киянам гарантують продовольчу
безпеку
Під час викликів негоди містяни не залишаться без товарів першої необхідності
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Місь а влада робить все можливе, щоб
навіть під час надзвичайних сит ацій и-
яни б ли забезпечені всіма необхідними
прод тами. Тож днями столичні поса-
довці з стрілися з представни ами иїв-
сь их тор овельних мереж, аби пере она-
тись — їхніх запасів вистачить, щоб за-
безпечити містян разі не оди.

Після цьогорічних аномальних снігопадів, які на де�

кілька днів практично паралізували життя Києва, сто�

лична влада хоче бути впевнена, що у разі подібних над�

звичайних ситуацій його мешканці не залишаться без

продуктів першої необхідності. Сюди зараховують: хліб,

крупи, муку, яйця, молоко, макаронні вироби та м’ясо. З

метою перевірити готовність торговельних мереж до зи�

мового періоду та до роботи в умовах можливої негоди,

директор Департаменту промисловості та розвитку під�

приємництва КМДА Людмила Денисюк зустрілася з їх�

німи представниками.

“Ми зустрілися, аби визначити, чи готові столичні тор�

говельні мережі за будь�яких умов забезпечити киян необ�

хідними товарами. Пам’ятаючи минулорічну зиму, ми зби�

раємо всю інформацію, щоб контролювати ситуацію та бу�

ти впевненими — кияни за будь�якої погоди матимуть

змогу придбати необхідні продукти харчування. Я б хотіла

почути від кожного представника торговельної мережі да�

ні про наявність в них складів та про строк, на який виста�

чить на них запасів”,— зазначила Людмила Денисюк.

З’ясувалося, що великі супермаркети мають свої

складські приміщення і кількість товарів, що там збері�

гається, розрахована на строк від двох тижнів до двох мі�

сяців. Представники торгмереж також зазначили, що на

таких складах наявний увесь спектр товарів, окрім тих,

що швидко псуються.

Людмила Денисюк додала, що в основі продоволь�

чої безпеки лежить не лише достатня кількість та асор�

тимент товарів, а й можливість фізично доставити їх

на полиці магазинів у разі виникнення надзвичайних

ситуацій. Тому, за її словами, факт, що найбільша від�

стань до складського приміщення становить 16 кіло�

метрів, є цілком прийнятним з точки зору гарантуван�

ня безперебійного постачання товарів першої необхід�

ності мешканцям столиці. “Найбільша кількість скла�

дів знаходиться на Броварському напрямку. Декілька

великих та найбільший оптовий — по Бориспільській

трасі. Тобто, ми вже будемо наперед знати, що нам

треба зробити і як забезпечувати доставку товарів до

торговельних мереж нашого міста”,— додала Людмила

Денисюк.

Наостанок директор департаменту доручила профіль�

ному управлінню зібрати інформацію щодо продоволь�

чої безпеки з усіх представників торговельних мереж

Києва та тримати це питання на постійному контролі



2

МІСТО
Хрещатик 23 серпня 2013 року

Новини

Привітання керівництва міста 
з Днем Державного Прапора 
та Днем Незалежності України

Доро і ияни!
Щиро вітаю вас із Днем Державно о

Прапора та Днем Незалежності У раїни!
Незалежність — це найвища цінність
ожної нації, а прапор, що вільно майо-
рить на землі пред ів, — символ дер-
жавності.
У мин лом — непростий і тернистий

шлях здоб ття У раїною незалежності.
Це б в етап либо их розд мів і напр -
женої повся денної праці. Зараз із пев-
неністю можна с азати, що ми ідно
впоралися зі с ладним і тривалим про-
цесом розб дови раїнсь ої державно-
сті, я ий вима ає значних з силь і від-
повідальності. Одна поперед — не-

ле ий шлях становлення У раїни я мо тньої європейсь ої раїни, де
пан ють демо ратичні цінності, а права людей — най оловніша непо-
р шна святиня.
Сьо однішні е ономічні та соціальні реформи державі в отре під-

твердж ють, що У раїна — раїна вели их можливостей, а раїнці —
народ з неймовірним потенціалом. А столиця, я і олись давнин , є
містом, де все починається.
Тож цей день найбільше хочеться побажати всім нам з ртовано-

сті, адже в єдності — наша сила, і всі вели і спіхи та дося нення на-
шої раїни — це рез льтат спіх ожно о о ремо о раїнця.
Бажаю натхнення та насна и для нових звершень заради бла а на-

шої Бать івщини, міцно о здоров’я, адже здорова нація — це запор -
а процвітання та розвит раїни. Любові, бла опол ччя та зла оди в
родинах.
Зі святом!

З повагою
голова Київської міської

державної адміністрації Олександр ПОПОВ

Доро і ияни!
Щиро вітаю з вели им національним

святом — Днем Незалежності У раїни!
22 ро и том У раїна ст пила на шлях

розвит та демо ратії, почалася нова
історія нашої раїни — незалежної та с -
веренної держави. З цьо о дня, ро за
ро ом, наша раїна наближається до
європейсь о о співтовариства, ріп-
лює свої позиції в світі я про ресивної
та с часної держави. Вели а засл а
цьом належить звичайним ромадянам
У раїни. Завдя и невтомній праці та
щирій вірі раще майб тнє вони поб -
д вали мо тню та сильн держав з
либо ими традиціями і вели ими пер-
спе тивами.

Я хоч щиро побажати всім співвітчизни ам сил та натхнення задля
розвит та розб дови нашої раїни. Нехай на цьом шлях вас зав-
жди с проводж є спіх та Боже бла ословення.
Бажаю мир , щастя та добра вам і вашим родинам!
З Днем Незалежності!

З повагою
заступник Київського міського голови — секретар Київради 

Галина ГЕРЕГА

Цифра дня

648 500 000 
гривень, на таку суму було реалізовано населенню в столиці світлих
нафтопродуктів, стисненого та скрапленого газу для автомобілів за
червень 2013 року 
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Загальноміські проекти відтепер доступні 
он>лайн
За альномісь і прое ти та про рами відтепер знаходяться від ри-

том дост пі на еопорталі містоб дівно о адастр (http://mkk.kga.
gov.ua/). Відта , ияни змож ть слід вати за а т альними та перспе -
тивними планами місь ої влади щодо розвит столиці та он ретних
територій. Серед прое тів, представлених на сайті, — “Київ самоб т-
ній”, страте ічна ініціатива “Дніпровсь а перлина”, “Перетворення в -
лиці Са айдачно о на пішохідн зон ”, “Алея Соборності”, “Київ-Сіті”,
“Ре онстр ція омпле с пам’ято Хрещення Київсь ої Р сі” та інші.
“Ми продовж ємо наповнювати еопортал даними. За останній місяць

додано інформацію про зелені зони столиці, об’є ти льт рної спадщини,
межі та режими ви ористання пам’ято і заповідни ів, станови соціально-
о обсл ов вання тощо. Інформація про місь і прое ти— цеще один ро
на шлях до від рито о інформаційно о с спільства. Кияни отрим ють
найа т альніш інформацію про зміни в місті, про містоб дівн політи
Києва”,— зазначив заст пни дире тора — начальни сл жби містоб дів-
но о адастр Департамент містоб д вання та архіте т ри Андрій Вав-
риш. О рім цьо о, вперше реалізовано інформаційн взаємодію земель-
но о та містоб дівно о адастрів. Тепер ияни змож ть отримати інформа-
цію про земельні ділян и, оформлені відповідності до земельно о за о-
нодавства. Межі земельних діляно та сит ацію на с міжних територіях
можна пере лян ти в інформаційній системі містоб дівно о адастр

Громаді міста повернули 2 га землі на Троєщині
За позовом про рат ри Деснянсь о о район с д зобов’язав сто-

личне товариство поверн ти територіальній ромаді земельн ділян
на Троєщині вартістю майже 700 тис. ривень. Я повідомили “Хреща-
ти ” в прес-сл жбі про рат ри Деснянсь о о район , перевір ою
встановлено, що 2007 році на підставі рішення Київради 2 а землі
на в л. П хівсь ій в Деснянсь ом районі б ло передано столичном
товариств в оренд на 5 ро ів для б дівництва та е спл атації ло іс-
тично-офісно о омпле с з виробничими приміщеннями. Одна , я
з’яс валося, із за інченням термін оренди підприємство продовж ва-
ло трим вати землю, ви ористов ючи її до то о ж не за цільовим при-
значенням. Відстоюючи інтереси ромади, про рат ра зверн лась до
Господарсь о о с д з вимо ою зобов’язати заб довни а поверн ти
спірн ділян з неза онно о орист вання. С д підтримав позицію
про рат ри та задовольнив позовні вимо и повном обсязі

Школа дитячої мрії
Російсько�українська гімназія на Троєщині готова прийняти 
перших учнів
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Першо о вересня Києві
від риються два нові с -
часні навчальні за лади —
ш ола- імназія “Київсь а
Р сь” Дарниці та приват-
на російсь о- раїнсь а -
манітарна імназія Дес-
нянсь ом районі. Вчора
зраз овий за лад на в ли-
ці За ревсь о о,42 відвіда-
ли Прем’єр-міністр У раїни
Ми ола Азаров, перший
заст пни олови КМДА
Анатолій Гол бчен о та на-
чальни Департамент ос-
віти і на и, молоді та
спорт КМДА О сана Доб-
ровольсь а.

За півроку колишня будівля банку

перетворилася на шкільне примі�

щення, якому нині можуть позаздри�

ти більшість столичних навчальних

закладів: класи із мультимедійними

дошками і ортопедичними партами,

два басейни, кабінет для занять му�

зикою, спальня для першачків, м’які

дивани в коридорах, затишні спор�

тивні та ігрові майданчики з чудови�

ми парковими меблями. Можна бути

впевненим, що у таку школу дітям

неодмінно захочеться ходити.

Проект реалізовано в рамках між�

урядового меморандуму між мініс�

терствами освіти України та Росії,

“Промінвестбанком” і його голов�

ним акціонером — державною кор�

порацією “Зовнішекономбанк”, а

також у рамках реалізації соціальних

ініціатив Президента України щодо

розширення та оптимізації мережі

дошкільних і загальноосвітніх на�

вчальних закладів.

“Ця школа збудована за досить

новим для нас принципом. У ній

вперше передбачено навчання на�

ших дітей за спільними російсько�

українськими програмами. Це над�

звичайно важливо, враховуючи ве�

личезний обсяг наших торговельно�

економічних зв’язків із Росією.

Безумовно, нам у майбутньому бу�

дуть потрібні спеціалісти, які мають

гарний освітній рівень, який відпо�

відає як українським, так і росій�

ським підходам. Це символічний

жест в плані укріплення російсько�

українських взаємовідносин”,— на�

голосив Микола Азаров.

Крім того, глава уряду висловив

сподівання, що і в Росії з часом з’яв�

ляться українсько�російські на�

вчальні заклади. Також Микола Аза�

ров поінформував, що в цій школі

працюватиме сильний фаховий ви�

кладацький колектив. “Мені приєм�

но, що в цій школі працюватимуть

високопрофесійні викладачі. І я

сподіваюся, що якість освіти також

буде на високому рівні”,— зазначив

Прем’єр�міністр.

Як розповіла “Хрещатику” дирек�

тор гімназії Діана Савченко, заклад

розраховано на 200 учнів, причому

75 дітей прийдуть сюди за знаннями

вже з першого вересня. Особливість

та унікальність в організації на�

вчального процесу гімназії в тому,

що випускники зможуть отримати

атестати обох країн — України та

Росії — й складати як ЗНО, так і

ЄДЕ (Єдиний державний екзамен

Російської Федерації). Навчання тут

платне — 4 тисячі гривень на місяць,

проте вже з наступного року буде

розроблено програму, яка дозволить

відкрити двері школи для таланови�

тих дітей із незаможних сімей.

“У нас буде навчання так званого

“повного дня”, і завдяки тому, що в

приміщенні є понад 180 відеокамер

у кабінетах та коридорах, батьки уч�

нів зможуть у будь�який момент

проконтролювати, чим займається

їхня дитина”,— каже Діана Савчен�

ко.— Ми робитимемо акцент на

розвитку індивідуальних особливос�

тей кожної дитини, її здібностей і

талантів”

Київ готується до ювілею 
Кобзаря
До 200�річчя від дня народження Тараса Шевченка в місті 
представлять масштабну програму та впорядкують вулиці
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Стан під отов и столиці до відзна-
чення визначної дати об оворювали
на засіданні Громадсь ої манітар-
ної ради міста Києва на чолі із за-
ст пни ом олови КМДА Ві тором
Коржем. Б ло презентовано про ра-
м за альномісь их заходів, я і вже
розпочалися й триватим ть цьо о та
наст пно о ро . Та ож особлив
ва приділили питанням бла о ст-
рою та впоряд вання об’є тів, я і
носять ім’я Тараса Шевчен а.

У Києві заходи, присвячені Кобзарю, відбу�

ваються вже з другої половини 2012 року. Це чис�

ленні художні виставки, літературно�мистецькі

фестивалі, покази фільмів.

Серед найяскравіших культурних подій на на�

ступний рік заплановані нові постановки музич�

но�поетичних композицій, театралізованих ви�

став, концертних програм за творами Тараса

Шевченка в муніципальних театрах. Зокрема у

Національній філармонії України буде представ�

лено нову концертну програму Народного артис�

та України Фемія Мустафаєва “Шевченкові піс�

ні”, а також концерт Київської дитячої філармо�

нії, присвячений 200�річчю від дня народження Т.

Г. Шевченка. Творчі спілки столиці проведуть лі�

тературно�мистецький фестиваль “Поетична вес�

на у Києві”, міжнародний фестиваль “Музичні

прем’єри сезону”, відбудуться Третя асамблея

української хорової музики й фестиваль мистецтв

“Шевченківський березень”, присвячені ювілею.

“Шевченко — це не штучний символ, він прой�

шов крізь долю українського народу в різні часи,—

зазначила директор Департаменту культури Світла�

на Зоріна.— Він не є виключно українським по�

етом, а вийшов за межі нашої країни, його перекла�

дають понад ста мовами. Тому 200 років з дня наро�

дження Тараса Шевченка — дуже визначна дата. Це

не лише поет і громадський діяч, а й художник. У

заходах, присвячених Кобзарю, задіяні всі митці й

просто мешканці з усіх куточків України”.

Не омине ювілей і столичних школярів. Важ�

ливим стане новий просвітницько�культурний

проект “Уроки Шевченкового життя. Виклики

сучасності”, який включатиме в себе фестивалі,

конкурси, мистецькі й культурологічні проекти,

експедиції, зустрічі з лауреатами Шевченків�

ської премії, літературні читання. На сайті Де�

партаменту освіти і науки, молоді та спорту буде

розміщено освітній телекомунікаційний ресурс

“Феномен Шевченка” із залученням учнів та пе�

дагогів з Росії, Литви, Польщі, Казахстану, Біло�

русі.

Члени Громадської гуманітарної ради столиці

визнали незадовільним стан об’єктів, пов’яза�

них з іменем Кобзаря. Руйнуються стіни огоро�

жі Ботанічного саду, відбувається стихійна тор�

гівля на виході зі станції метро “Тараса Шевчен�

ка”, у трьох мікрорайонах столиці — Троєщині,

Бортничах та Жулянах — вулиці, що носять ім’я

видатного українця, не мають належного вигля�

ду. Заступник голови КМДА Віктор Корж дору�

чив профільному департаменту активізувати ро�

боту щодо здійснення робіт з благоустрою та

впорядкування зазначених об’єктів. У першу

чергу мають привести до ладу бульвар Тараса

Шевченка, площу Шевченка, вихід зі станції

метро “Тараса Шевченка” та прилеглі до цих

місць території.

Наразі тривають масштабні ремонтні роботи у

Національному музеї поета, до того ж впорядку�

ють будівлі і територію філій будинку�музею Та�

раса Шевченка на однойменному провулку та бу�

динку на Пріорці.

За словами гендиректора Національного музею

Тараса Шевченка Дмитра Стуса, наразі готується

нова експозиція, а також здійснюються спільні

проекти з художніми школами та Академією мис�

тецтв, присвячені творчості Кобзаря.

“Наступного року Київ стане епіцентром події

всесвітнього масштабу,— підкреслив Віктор

Корж.— Свідченням цього є підтримка

ЮНЕСКО пропозиції Президента України щодо

проголошення 2014�го роком Тараса Шевченка,

тож розраховуємо і на відповідне рішення сесії

ООН. Тому на сьогоднішньому зібранні увагу бу�

ло зосереджено на організаційних, господарських

питаннях, які потрібно вирішувати. Наразі підго�

товлено й розмаїту програму заходів із відзначен�

ня ювілею Кобзаря. Переконаний, що святкуван�

ня 200�річчя з дня народження Тараса Шевчен�

ка — це справа кожного з нас”

Навчання коштуватиме
4000 грн на місяць, проте

вже з наступного року
буде розроблено

програму, яка дозволить
відкрити двері гімназії
для талановитих дітей 
із незаможних сімей 

Перед почат ом ново о навчально о ро Прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров відвідав с часн приватн російсь о-
раїнсь манітарн імназію Деснянсь ом районі столиці

Наступного року Київ стане
епіцентром події всесвітнього
масштабу. Свідченням цього є
підтримка ЮНЕСКО пропозиції

Президента України щодо
проголошення 2014%го роком

Тараса Шевченка

Стан під отов и столиці до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевчен а об оворювали
на засіданні Громадсь ої манітарної ради міста Києва
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 23 серпня 2013 року

День Незалежності з квітами, 
мистецтвом та спортом
"Хрещатик" дізнався, як відзначити головне свято країни в Києві
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

До 22-ї річниці Незалеж-
ності У раїни столиці
триватим ть заходи на
б дь-я ий сма . Каз ами
вітчається Співоче поле,

а в центрі міста свої ро-
боти презент ють х дож-
ни и з різних ре іонів
У раїни. На Хрещати
можна б де полас вати
морозивом, взяти часть
спортивних фестивалях,
познайомитися з с час-
ною ниж овою прод -
цією, подивитися на ращі
вишиван и й диво-птахів,
а та ож посл хати свят о-
вий онцерт.

У місті підготували широкомасш�

табну програму відзначення Дня

Незалежності. Святковий день — 24

серпня — розпочнеться з церемонії

урочистого покладання квітів керів�

ництвом держави і міста до пам’ят�

ників Тарасові Шевченку, Михайло�

ві Грушевському, а о 10.00 біля

пам’ятника Володимиру Великому

відбудеться молитва за Україну.

Казки і годинник у квітах

24 серпня на території Печерсько�

го ландшафтного парку відкриється

щорічна виставка квітів, яка цього�

річ присвячена світу дитячих мрій і

фантазій: зеленбудівці відтворили у

квітах улюблених персонажів казок

та мультфільмів.

Понад 300 тисяч квітів (альтерна�

тера, агератум, хризантема, седум)

одночасно розкриються на Співо�

чому полі. Новаторством в експо�

зиціях стане кольорове оформлен�

ня осики в композиції Деснянсько�

го району “Чарівна галявина”. Для

малечі цікавою буде інсталяція

“Равлик�ласунчик”, який з терпін�

ням і працездатністю прямує до

триметрового “дерева солодо�

щів” — своєї мрії. Філософський

квітковий твір підготували фахівці

Печерського району “Вартовий не�

зримих скарбів”. Усього буде пред�

ставлено 10 композицій. Крім тра�

диційного ярмарку з рослинної

продукції, сувенірів і дитячих ат�

ракціонів, о 15.00 на гостей Співо�

чого поля чекатиме цікавий кон�

церт з виступами творчих колекти�

вів. Нагадаємо, що вхід на виставку

для дітей до 7 років, інвалідів та ве�

теранів ВВВ, а також учасників лік�

відації аварії на ЧАЕС безкоштов�

ний. Для інших осіб вартість квит�

ка — 25 грн. Виставка працюватиме

щодня з 24 серпня до 15 вересня з

9.00 до 21.00.

На вулиці Інститутській можна

побачити квітковий годинник, об�

лаштований до Дня Незалежності

України — наймасштабніший з часу

його встановлення у 2008 році. Пло�

ща цьогорічної інсталяції сягає 300

квадратних метрів, а зображення

символізує барвистий водограй ди�

тячої творчості та наукових відкрит�

тів. На його оформлення були вико�

ристані однорічні рослини — такі як

цинерарія, різнокольорові бегонія,

альтернатера, агератум тощо. До�

повненням до композиції слугува�

тиме мармурова крихта, за допомо�

гою якої підкреслюється національ�

не творче різнобарв’я.

У музеях і на вулицях — 
мистецьке розмаїття

Однією з центральних подій у

культурному житті столиці стало від�

криття 22 серпня виставки живопису

Івана Марчука “Нерозгадані тайни”.

Докладніше про неї читайте в одно�

му з наступних номерів “Хрещати�

ка”. Захід присвячено першій річни�

ці відкриття Музейно�виставкового

центру “Музей історії міста Києва”.

23 і 24 серпня в Музеї історії Києва

до Дня Незалежності проведуть “Ніч

у музеї”. Відвідувачам запропонують

театралізовану подорож до Києва

1913 року. А “Мистецький Арсенал”

влаштовує святкову акцію: два квит�

ки на виставку “Велике і величне” 24

серпня можна буде придбати за ці�

ною одного, а сама експозиція пра�

цюватиме до півночі.

З 24 до 26 серпня на вулиці Воло�

димирській та на Андріївському

узвозі, а також на алеях парку Воло�

димирська гірка відбудеться вистав�

ка�ярмарок авторської, художньої,

сувенірної продукції декоративно�

прикладного, образотворчого мис�

тецтва. Свої роботи представлять

близько 1000 художників та майстрів

з усіх регіонів України.

Вихідними культурно�мистецькі

заходи проходитимуть в усіх галере�

ях, музеях, театрах вулиць Андріїв�

ський узвіз та Володимирська. Зок�

рема на території колишньої фабри�

ки “Юність” (вул. Фролівська, 9�11,

вхід з вул. Боричів Тік) триває ви�

ставка юнацької скульптури та жи�

вопису “Самі”. “Karas gallery” (Ан�

дріївський узвіз, 22�А) представляє

виставку живопису та скульптури

Володимира Гуліча “Пляж”. Центр

сучасного мистецтва “Совіарт” (Ан�

дріївський узвіз, 22�А) запрошує на

виставку скульптури Олексія Коно�

ненка. Галерея “Триптих” (Андріїв�

ський узвіз, 34) презентує виставку

живопису Ірини Калюжної, а “Гале�

рея 36” (Андріївський узвіз, 36)

знайомить із творчістю Ернеста

Коткова. Крім того, до уваги поці�

новувачів мистецтва постійно діючі

експозиції в музеях Андріївського

узвозу: Музей однієї вулиці (Андрі�

ївський узвіз, 2�Б), Літературно�ме�

моріальний музей Михайла Булга�

кова (Андріївський узвіз, 13), Му�

зей�майстерня Івана Кавалерідзе

(Андріївський узвіз, 21).

24 і 25 серпня в галереї “Лавра”

відбудеться Street Fashion Market &

Food — захід для гурманів і шану�

вальників красивих речей. Команда

українських дизайнерів представле�

на Федором Возіановим, Ясею Хо�

менко, Наталією Ісуповою, а ще мо�

лодим брендом Dressaddict від Арте�

ма Грищенка та Віктора Вікторова.

Для всіх охочих працюватиме сти�

ліст, у якого можна буде отримати

безкоштовну консультацію. А також

триватимуть майстер�класи зі стилі�

зації образів і роботи з аксесуарами.

В суботу о 14.00 дадуть майстер�клас

із малювання від студії живопису

“Кіндер�Арт”.

На Хрещатику — вишиванки,
морозиво, книжки та спорт

В центрі столиці відбудеться куль�

мінація карнавального дійства “Па�

рад вишиванок — 2013” за участі де�

легацій з 20 областей України. У

рамках заходу пройде парад возів з

“Диво�птахами” розміром 3х4 метри

у супроводі творчих колективів, а на

сцені — концерт та нагородження

переможців.

Крім того, на Хрещатику тривати�

ме Всеукраїнський фестиваль моро�

зива, на якому, як обіцяють органі�

затори, можна буде скуштувати по�

над 100 видів прохолодних ласощів.

До Дня Незалежності у Києві від�

буватиметься і чимало спортивних

заходів. Зокрема у рамках Всеукра�

їнських сімейних ігор на Хрещатику

пройдуть показові виступи гімнас�

тів, циркові номери, виступи фут�

больних фристайлерів.

У суботній програмі й спортивне

автомобільне свято Київського місь�

кого автомотоклубу. Від Майдану до

Європейської площі з самого ранку і

майже до урочистого салюту їздити�

муть спортивні автомобілі, байки та

картинги. Обіцяють багато гучної

музики, конкурсів та інших розваг.

Разом зі спортивними заходами

на Хрещатику відбудеться інформа�

ційна акція з презентацією киянам

та гостям столиці кращих зразків

української літератури та сучасної

книжкової продукції. Організують

не лише виставку новинок вітчизня�

ного книговидання, а й автограф�

сесії українських письменників та

поетичні читання.

В кінотеатрі “Київ” — 
ретроспектива української
класики

Національний центр Олександра

Довженка і кінотеатр “Київ” запус�

тили проект, присвячений Дню Не�

залежності. 24 серпня глядачі змо�

жуть подивитися фільм “Захар Бер�

кут” (1971), в основі якого лежить

однойменна повість Івана Франка

про війну карпатського народу з та�

таро�монгольськими завойовника�

ми. Одну з ролей у картині зіграв

Іван Миколайчук. 25 серпня пока�

жуть “Білий птах з чорною ознакою”

(1972) — це історія буковинської ро�

дини від Юрія Іллєнка, а 26 серпня

демонструватимуть історико�біогра�

фічний фільм про життя поета і ху�

дожника Тараса Шевченка (1951).

В Парку Київська Русь — 
шоу та ді
джеї

24 серпня в Парку Київська Русь

відбудеться святковий концерт з те�

атралізованими постановками, кін�

но�трюковими шоу, стародавніми іг�

рами та запальними хороводами.

Кожен відвідувач зможе долучитися

до стародавніх слов’янських забав.

Гордість Парку — Стайня князя Во�

лодимира — представить колекцію

коней історичних порід і елітних екі�

пажів. Відвідувачі зможуть проїхати�

ся вуличками середньовічного міста

верхи на породистих конях або в

зручному фаетоні. На вечір заплано�

вано вогняне шоу, стрільба вогняни�

ми ядрами і феєрверк. А ближче до

ночі почнуться діджей�сети.

Фінальним акордом стане
концерт та феєрверк

Ввечері на Майдані Незалежності

відбудеться концерт за участі Наталії

Могилевської, Таїсії Повалій, Олек�

сандра Пономарьова, Злати Огнє�

вич, Вєрки Сердючки, Міли Нітіч,

Антоніни Матвієнко, Потапа і Насті

Каменських, Тіни Кароль, Олега

Скрипки та інших. О 22.00 фіналь�

ним акордом яскраво завершить

день святковий феєрверк.

День Незалежності 
святкують і в районах

Загалом у районах столиці запла�

новано понад 120 культурно�мис�

тецьких і спортивних заходів. Зокре�

ма, 24�25 серпня у Голосіївському

парку культури та відпочинку ім.

Рильського в Києві відбудеться фес�

тиваль�конкурс садів GARDEN’S

SHOW�FESTIVAL. Головна тема

фестивалю: “Дитяча ігрова під від�

критим небом”. На відвідувачів че�

кають 11 інсталяцій від провідних

ландшафтних дизайнерів України,

яким було запропоновано реалізува�

ти свої ідеї з облаштування ігрових

зон для розваг та розвитку дітей. Ро�

боти будуть оцінені за двома катего�

ріями — “арт” і “функція”. Після за�

вершення конкурсу ігрові майдан�

чики залишаться на території парку

як подарунок дітям і всій громаді

столиці до Дня Незалежності.

У парку імені Воїнів�інтернаціона�

лістів 24 серпня з 13.00 триватиме

культурно�мистецьке свято “Укра�

їно, моя Батьківщина, я для тебе на

світі живу!” з концертною та ігровою

програмами, лотереєю. Цього ж дня з

10.00 до 22.00 на Оболонській набе�

режній відбудеться Кубок Київського

водного стадіону. В Центральному

парку культури і відпочинку “Місь�

кий сад” пройде свято мистецтв

“Україна: скільки світла в імені тво�

єму, скільки в ньому доблесті і сла�

ви”. Відвідувачів чекає концертна

програма майстрів мистецтв і самоді�

яльних творчих колективів, художній

вернісаж за участі членів Національ�

них творчих спілок України, народ�

них майстрів, вихованців дитячих

студій образотворчого мистецтва за�

кладів освіти та клубів за місцем про�

живання, ігри, конкурси та розваги.

24 серпня впродовж дня у парку

імені Тараса Шевченка відбудуться

майстер�класи з образотворчого та

декоративно�прикладного мистец�

тва “Ми з того краю, де сопілка грає”

та тематичні екскурсії в рамках по�

стійно діючої музейної програми

“Україна незалежна” у Національ�

ному музеї літератури України

Про організацію фан
зони Чемпіонату світу 
з художньої гімнастики 

на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик 
(від вул. Інститутської до вул. Прорізної)

Розпорядження № 1325 від 2 серпня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, Порядку організації та проведення в м. Києві недер


жавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно
просвітницького, спортивного, видовищного та іншого
характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.1999 року № 317/418, рішення Київської міської ради від
01.11.2012 року № 221/8505 “Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві до 2015 року” та з метою
організації роботи фан
зони Чемпіонату світу з художньої гімнастики на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик (від вул. Інсти

тутської до вул. Прорізної):

1. У період з 25 серпня до 01 вересня 2013 року забезпечити роботу
фан�зони Чемпіонату світу з художньої гімнастики на Майдані Незалежно�
сті та вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до вул. Прорізної (далі�Захід).

2. Управлінню туризму виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) виступити організатором підго�
товки та проведення Заходу.

3. Взяти до відома, що оператором Заходу виступає ТОВ “Холідей сер�
віс інтернешнл”.

4. Для проведення Заходу Управлінню туризму:
4.1. Забезпечити дотримання Правил благоустрою міста Києва, за�

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

5. ТОВ “Холідей сервіс інтернешнл”:
5.1. Розпочати з 00 год. 00 хв. 25 серпня 2013 року підготовчі роботи

в місці проведення Заходу, необхідні для встановлення тимчасових спо�
руд, об’єктів переносної торгівлі, літніх майданчиків, закладів громад�
ського харчування та інших елементів інфраструктури.

5.2. Забезпечити організацію роботи торговельних павільйонів і про�
даж їжі та напоїв з 25 серпня 2013 року.

5.3. встановити та забезпечити роботу великого екрану на Майдані Не�
залежності.

5.4. Забезпечити демонтаж тимчасових споруд, об’єктів переносної
торгівлі, літніх майданчиків, закладів громадського харчування та інших
елементів інфраструктури, встановлених для проведення Заходу, до 03
вересня 2013 року.

6. Департаменту міського благоустрою та збереження природного се�
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечити оформлення контрольних карток на
право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв’язку
з встановленням тимчасових конструкцій, торговельних павільйонів, ін�
ших тимчасових споруд згідно з заявкою співорганізатора за скороченою,
як виняток, процедурою.

7. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
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Про проведення загальноміської акції 
"За безпеку руху"

Розпорядження № 1296 від 31 липня 2013 року

трації) погодити у встановленому порядку розміщення об’єктів торгівлі у
період проведення Заходу та інформувати суб’єктів господарювання про
обмеження, визначені рішенням Київської міської ради від 23.12.2010
№ 413/5225 “Про деякі питання з упорядкування в місті Києві роздрібної
торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим,
пивом (крім безалкогольного) та тютюновими виробами”.

8. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури спільно з Шев�
ченківською районною в місті Києві державною адміністрацією вирішити
питання встановлення в місті проведення Заходу додаткових урн та кон�
тейнерів для збору побутових відходів та їх вивезення під час проведен�
ня Заходу з 25 серпня до 01 вересня 2013 року.

9. Публічному акціонерному товариству АЕК “Київенерго” спільно з
ТОВ “Холідей сервіс інтернешнл” вирішити питання підключення до ме�
реж електропостачання тимчасових споруд у місцях проведення Заходу.

10. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити чер�
гування машини швидкої медичної допомоги під час проведення Заходу.

11. Просити Головне управління Державної служби України з надзви�
чайних ситуацій в м. Києві встановити контроль за виконанням заходів

щодо додержання вимог правил пожежної безпеки під час проведення
Заходу.

12. З метою належної підготовки та проведення Заходу просити Голов�
не управління МВС України в м. Києві:

12.1. Забезпечити охорону громадського порядку в місці проведення
Заходу.

12.2. Забезпечити безперешкодний доступ до території проведення
Заходу автомобілів, задіяних у підготовці та проведенні Заходу, стоянок
для автотранспорту, який перевозитиме обладнання, тощо.

13. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

13.1. Погодити проведення Заходу на Майдані Незалежності та вулиці
Хрещатик (від вул. Інститутської до вул. Прорізної).

13.2. Забезпечити інформаційну підтримку підготовки та проведення
Заходу з подальшим висвітленням у засобах масової інформації.

14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації відповідно до роз�
поділу обов’язків.

Голова О. Попов

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку організації та проведення в Києві не

державних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно
просвітницького, спортивного, видовищного та ін

шого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, з метою проведення інфор

маційної роботи серед сімей, дітей та молоді стосовно підвищення рівня безпеки на дорогах, в межах функцій органу місцевого са

моврядування:
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Головне правління Національно о бан У раїни
по м. Києв і Київсь ій області

здійснює продаж та півлю інвестиційних монет за цінами,
становленими Державною с арбницею У раїни

Інвестиційні монети "Архістрати Михаїл" вип с аються золоті
(4 номінали ва ою від 3,11 до 31,1 рам) та сріблі (ва ою 31,1 рам).
Та і монети ромадяни У раїни мож ть ви ористов вати і я цінний

подар но , і я засіб заощадження, маючи арантован можливість
продати їх б дь-я ий час.
Продаж інвестиційних монет та їх зворотний ви п (в обов'яз овом

поряд ) здійснюється територіальними правліннями Національно о
бан та о ремими бан ами, перелі я их зазначено на сайті
Національно о бан У раїни (http://www.bank.gov.ua, розділ "Інвестиційні
монети", підрозділ "П н ти продаж ").
Крім то о, Головним правлінням Національно о бан У раїни по

м. Києв і Київсь ій області здійснюється півля бан івсь их металів
виробах (бр хті) і доро оцінних металів (золото, срібло, платина, паладій)
ви ляді мірних злив ів, за он рентними цінами без тримання подат

на доходи фізичних осіб. Безпе а та онфіденційність спіл вання з
лієнтом арант ється, встановлення ва и і проби виробів проводиться
висо о валіфі ованими спеціалістами з ви ористанням найс часніших і
точних приладів. Продавець цінностей повинен мати при собі паспорт
або до мент, що йо о замінює, та довід про присвоєння
ідентифі аційно о од .
Адреса Головно о правління: Контра това площа, 2-б, IV під'їзд.

Режим роботи аси: з 10.00 до 15.00, перерва на обід з 13.00 до 13.45.
Телефони для довідо і онс льтацій: 230-16-85, 230-17-52.



4

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 23 серпня 2013 року

Про реконструкцію тепломагістралі № 2 СТ�1 
від ТК 208 на вул. Вєтрова до ТК 208/7 

на вул. Льва Толстого в Шевченківському 
та Голосіївському районах

Розпорядження № 1027 від 25 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 привести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промис�
ловості, житлово�комунального, соціально�культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, вра�
ховуючи звернення СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 12 березня 2013 року № 029/31/1142, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Публічній акціонерній компанії “КИЇВЕНЕРГО” (далі ПАТ “КИЇВ�

ЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти згідно з розробленою та затвер�

дженою в установленому порядку проектно�кошторисною документа�

цією роботи з 25 червня 2013 року до 15 жовтня 2013 року з рекон�

струкції тепломагістралі № 2СТ�1 від ТК 208 на вул. Вєтрова до ТК

208/7 на вул. Льва Толстого в Шевченківському та Голосіївському

районах з частковим розриттям проїзних частин вулиць Льва Толсто�

го, Вєтрова з обмеженням руху транспорту.

2. ПАТ ““КИЇВЕНЕРГО””:

2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо

порядку виконання робіт.

2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008

року № 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему

організації дорожнього руху на період виконання робіт.

2.4. 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.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за

типом існуючого на повну ширину по всій довжині розриття, а троту�

арів на повну ширину тротуару — фігурними елементами мощення та

передати за актами шляхово�експлуатаційному управлінню по ремон�

ту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївсько�

го та Шевченківського районів.

2.6. Після завершення реконструкції теплової магістралі забезпечи�

ти підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійснювала

теплова магістраль, що підлягала реконструкції, до теплопостачання

від відновленої тепломагістралі.

3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київ�

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на період ви�

конання робіт з реконструкції тепломагістралі № 2 на вулицях Вєтрова,

Льва Толстого в Шевченківському та Голосіївському районах внести зміни

у шляхи слідування маршрутів наземного пасажирського транспорту за�

гального користування, які проходять вулицями Вєтрова, Льва Толстого.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції теп�

лової магістралі майно зараховується до комунальної власності тери�

торіальної громади міста Києва з наступною передачею у володіння та

користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт

покласти на директора СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВ�

ЕНЕРГО” Глушака Є. М.

6. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

забезпечити у встановленому порядку списання демонтованого майна та

зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва

відновлених теплових мереж, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації

прийняти рішення щодо висвітлення в засобах 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

1. Підтримати ініціативу Всеукраїнського молодіжного об’єднання

підтримки вітчизняного виробника “Альтернатива” щодо проведення 7

та 8 вересня 2013 року загальноміської акції “За безпеку руху” (лекції,

тест�драйви, вікторини, шоу на автомобілях, спортивно�розважальна

програма) на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик (від вул. Богдана

Хмельницького до Майдану Незалежності) (далі — заходи).

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення

заходів взяло на себе Всеукраїнське молодіжне об’єднання підтримки

вітчизняного виробника “Альтернатива”.

3. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого орга�

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

сприяти:

3.1. Своєчасному вирішенню організаційних питань щодо проведен�

ня заходів.

3.2. Залученню до проведення заходів коштів. підприємств, органі�

зацій всіх форм власності, об’єднань громадян (спонсорів свята) в ус�

тановленому чинним законодавством України порядку.

4. КП “Київтранспарксервіс” забезпечити безкоштовне паркування

транспортних засобів, задіяних для підготовки та проведення заходів,

на автостоянках па вул. Прорізній та вул. Архітектора Городецького.

5.ПАТ “Київспецтранс” забезпечити встановлення на Майдані Неза�

лежності та вул. Хрещатик додаткових урн і контейнерів для збору та

вивезення побутових відходів.

6. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) погодити в установленому порядку розміщення 7 та 8 ве�

ресня 2013 року на вул. Хрещатик об’єктів торгівлі учасників і спонсо�

рів та інформувати суб’єктів господарювання про обмеження, визначе�

ні рішенням Київської міської ради від 23 грудня 2010 року № 413/5225

“Про деякі питання з упорядкування в м. Києві роздрібної торгівлі ал�

когольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом

(крім безалкогольного) та тютюновими виробами”.

7. Організатору заходів забезпечити дотримання Правил благоуст�

рою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25

грудня 2008 року № 1051/1051, під час монтажу тимчасових модульних

(сценічних) конструкцій на Майдані Незалежності та спортивних, ігро�

вих, інформаційних майданчиків на вул. Хрещатик (від Майдану Неза�

лежності до вул. Богдана Хмельницького) і відновлення порушеного

благоустрою.

8. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити

охорону громадського порядку під час підготовки і проведення заходів

7 та 8 вересня 2013 року з 09.00 до 18.00 на вул. Хрещатик (від Май�

дану 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 проведення заходів.

10. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації), ДКП “Телерадіо�

компанія “Київ” сприяти висвітленню підготовки та проведення заходів.

11. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації

згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в

засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�

ступника голови Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

Про реконструкцію тепломагістралі № 1,5 СТ�2 
на ділянці від ТК 530Б до ТК 145 

на вул. Волоській у Подільському районі
Розпорядження № 1046 від 26 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”, з метою забез�
печення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть
призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисло�
вості, житлово�комунального, соціально�культурного, побутового призначення та населення міста Києва тепловою енергією, вра�
ховуючи звернення СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 12.03.2013 № 029/31/1143, в межах здійснення функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ

“КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти згідно з розробленою та за�

твердженою в установленому порядку проектно�кошторисною доку�

ментацією роботи з 25 червня 2013 року до 15 жовтня 2013 року з ре�

конструкції тепломагістралі № 1,5 СТ�2 на ділянці від ТК 530Б до ТК

145 на вул. Волоській з розриттям проїзної частини вулиці Волоської з

обмеженням руху транспорту.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:

2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо

порядку виконання робіт.

2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008

року № 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему

організації дорожнього руху на період виконання робіт.

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пі�

шоходів і проїзд транспортних засобів спеціального призначення

шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження

місць роботи, освітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання ро�

біт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за

типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині

розриття, а покриття тротуарів по типу існуючого в межах розриття та

передати за актами комунальному підприємству “Шляхово�експлуата�

ційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та

споруд на них Подільського району м. Києва”.

2.6. Після завершення реконструкції теплової магістралі забезпечи�

ти підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійснювала

теплова магістраль, що підлягала реконструкції, до теплопостачання

від відновленої тепломагістралі.

3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на

період виконання робіт з реконструкції тепломагістралі № 1,5 СТ�2 на

вул. Волоській в Подільському районі внести зміни у шляхи слідуван�

ня маршрутів наземного пасажирського транспорту загального корис�

тування, які проходять вулицею Волоською.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції теп�

лової магістралі майно зараховується до комунальної власності тери�

торіальної громади міста Києва з наступною передачею у володіння та

користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт

покласти на директора СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВ�

ЕНЕРГО” Глушака Є. М.

6. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

забезпечити у встановленому порядку списання демонтованого майна та

зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва

відновлених теплових мереж, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації

прийняти рішення щодо висвітлення в засобах 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 реконструкцію мереж теплопостачання 
районної котельні “Сирець�1” 

від котельні до ТК�504 
в Шевченківському районі

Розпорядження № 1025 від 25 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”, з метою забез�
печення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть
привести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промислово�
сті, житлово�комунального, соціально�культурного, побутового призначення та населення міста Києва тепловою енергією, врахо�

вуючи звернення СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 26 лютого 2013 року № 029/31/873, в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічній акціонерній компанії “КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ “КИ�

ЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти згідно з розробленою та за�

твердженою в установленому порядку проектно�кошторисною доку�

ментацією з 25 червня 2013 року до 15 жовтня 2013 року роботи з ре�

конструкції мереж теплопостачання районної котельні “Сирець�1” від

котельні до ТК�504 з частковим розриттям проїзних частин вулиць Гре�

кова, Бакинської, Ольжича з обмеженням руху транспорту.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:

2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо

порядку виконання робіт.

2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008

року № 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему

організації дорожнього руху на період виконання робіт.

2.4. 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.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за

типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині

розриття, а покриття тротуарів по типу існуючого в межах розриття та

передати за актом комунальному підприємству “Шляхово�експлуата�

ційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та

споруд на них Шевченківського району м. Киева".

2.6. Після завершення реконструкції мереж теплопостачання забез�

печити підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійснюва�

ла теплова мережа, що підлягала реконструкції, до теплопостачання

від районної котельні.

3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на

період виконання робіт з реконструкції мереж теплопостачання район�

ної котельні “Сирець —1” від котельні до ТК�504 в Шевченківському

районі внести зміни у шляхи слідування маршрутів надземного паса�

жирського транспорту загального користування, які проходять вулиця�

ми Грекова, Бакинській, Ольжича.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції ме�

реж теплопостачання районної котельні майно зараховується до кому�

нальної власності територіальної громади міста Києва з наступною пе�

редачею у володіння та користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт

покласти на директора СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВ�

ЕНЕРГО” Глушака Є. М.

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 відновлених теплових мереж, зазначених у пунк�

ті 1 цього розпорядження.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації

прийняти рішення щодо висвітлення в засобах 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 реконструкцію тепломагістралі № 1 СТ�2 
на ділянці від ТК 148а до підвалу житлового будинку № 39 

на вулиці Сагайдачного у Подільському районі
Розпорядження № 1045 від 26 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”, з метою забез�
печення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть
призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисло�
вості, житлово�комунального, соціально�культурного, побутового призначення та населення міста Києва тепловою енергією, вра�
ховуючи звернення СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 18.03.2013 № 31/1�132, в межах здійснення функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ

“КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти згідно з розробленою та за�

твердженою в установленому порядку проектно�кошторисною доку�

ментацією з 25 червня 2013 року до 29 жовтня 2013 року роботи з ре�

конструкції тепломагістралі № 1 СТ�2 на ділянці від ТК 148а до підва�

лу житлового будинку № 39 на вулиці Сагайдачного в Подільському

районі з розриттям проїзних частин вулиць Сагайдачного, Борисогліб�

ської та обмеженням руху транспорту на вулицях Борисоглібській і Са�

гайдачного.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:

2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо

порядку виконання робіт.

2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008

року № 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему

організації дорожнього руху на період виконання робіт.

2.4. 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;

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за

типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині

розриття, а покриття тротуарів по типу існуючого в межах розриття та

передати за актами шляхово�експлуатаційному управлінню по ремон�

ту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського

району.

2.6. Після завершення реконструкції теплової магістралі забезпечи�

ти підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійснювала

теплова магістраль, що підлягала реконструкції, до теплопостачання

від відновленої тепломагістралі.

3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на

період виконання робіт з реконструкції тепломагістралі № 1 СТ�2 на

вул. Сагайдачного в Подільському районі внести зміни у шляхи сліду�

вання маршрутів наземного пасажирського транспорту загального ко�

ристування, які проходять вулицями Сагайдачного, Борисоглібською.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції теп�

лової магістралі майно зараховується до комунальної власності тери�

торіальної громади міста Києва з наступною передачею у володіння та

користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт

покласти на директора СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВ�

ЕНЕРГО” Глушака Є. М.

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 відновлених теплових мереж, зазначених у пунк�

ті 1 цього розпорядження.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації

прийняти рішення щодо висвітлення в засобах 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 перекладання, прокладання
та підключення зовнішніх інженерних мереж

до житлових будинків у пров. Моторному, З�А, 4, 6, 8
у Голосіївському районі

Розпорядження № 998 від 18 червня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 26 Закону України “Про дорож�
ній рух”, пункту 4 статті 20 Закону України “Про автомобільні дороги”, статті 2 Закону України “Про благоустрій населених пунк�
тів”, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагіс�
тралях та шляхово�транспортних спорудах міста”, рішення Київської міської ради від 14 червня 2007 року № 868/1529 “Про пере�
дачу комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД”
земельної ділянки для будівництва житлових будинків з об’єктами соціально — культурного призначення та підземним паркінгом
у пров. Моторному, 3�а, 4, 6, 8 у Голосіївському районі м. Києва”, з метою будівництва та своєчасного введення в експлуатацію жит�
лових будинків у пров. Моторному, 3�а, 4, 6, 8 у Голосіївському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового

фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд” (далі — КП “Спецжитло�

фонд”) згідно з розробленою та затвердженою в установленому порядку

проектно — кошторисною документацією в період з 20 червня 2013 року до

20 вересня 2013 року за умови виконання пункту 2 цього розпорядження

здійснити роботи з перекладання, прокладання та підключення зовнішніх ін�

женерних мереж, а саме:

1.1. Перекладання каналізації від К1�27 до К1�44 L=399 м з Д=200мм на

Д=400, 500 мм з ВЧШГ труб Д= 400, 500 мм з перепідключенням існуючих

абонентів до побудованої каналізаційної мережі по тротуару та зеленій зоні

вздовж проспекту Науки з непарної сторони від перетину з провулком Мо�

торним до перетину з вулицею Квітки — Основ’яненка з тимчасовим частко�

вим зайняттям прилеглої проїзної частини проспекту Науки шириною 3,5 м

для забезпечення монтажної зони, забезпечуючи проїзд у місцях перетину з

місцевим проїздом на період з 20 червня 2013 року до 20 вересня 2013 ро�

ку. Ділянку каналізації від К�43 до К�44 проїзною частиною проспекту Науки

довжиною 20 метрів виконати закритим способом, огородивши місце прове�

дення робіт (6м х 6м);

1.2. Перекладання водопроводу В1�В�10L=602 м з Д=200 мм на Д=400

мм з ВЧШГ труб Д=400 мм з перепідключенням існуючих абонентів до ново�

збудованої водопровідної мережі по тротуару та зеленій зоні проспекту На�

уки з непарної сторони від перетину з вулицею Ракетною до перетину з ву�

лицею Маршальською з тимчасовим частковим зайняттям прилеглої проїз�

ної частини проспекту Науки шириною 3,5 м для забезпечення монтажної зо�

ни, забезпечуючи проїзд в місцях перетину з місцевим проїздом на період з

20 червня 2013 року до 20 вересня 2013 року.

1.3. Прокладання водопроводу (підключення до існуючого В�11 та В�12),

який проходить по проспекту Науки, виконати з тимчасовим частковим зай�

няттям проїзної частини (одна смуга руху), тротуарів на проспекті Науки з не�

парної сторони навпроти будівництва житлових будинків, забезпечуючи про�

їзд для транспорту не менше 5,5 м на період з 20 липня 2013 року до 20 ве�

ресня 2013 року.

1.4. Підключення зливостоку в існуючу вуличну мережу (К2�28) виконати

закритим способом з будівництвом колодязя (К2�28) опускним способом,

огородивши місце проведення робіт (6м х 6м) з тимчасовим частковим зай�

няттям проїзної частини (одна смуга руху), тротуарів на проспекті Науки з не�

парної сторони, забезпечуючи проїзд для транспорту не менше 5,5 м на пе�

ріод: з 20 липня 2013 року до 20 вересня 2013

1.5. Підключення каналізації в існуючу вуличну мережу (К1�27) виконати

закритим способом з будівництвом колодязя (К1�27) опускним способом,

огородивши місце проведення робіт (6м х 6м) з тимчасовим частковим зай�

няттям проїзної частини (одна смуга руху), тротуарів на проспекті Науки з не�

парної сторони, забезпечуючи проїзд для транспорту не менше 5,5 м на пе�

ріод з 20 липня 2013 року до 20 вересня 2013.

Дату початку робіт додатково погодити з УДАІ ГУ МВС в України в м. Києві.

2. КП “Спецжитлофонд”:

2.1. 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.

2.2. Розробити та погодити в управлінні Державної автомобільної інспек�

ції Головного управління МВС України в м. Києві тимчасову схему організації

дорожнього руху та встановлення дорожніх знаків у місцях виконання робіт.

2.3. Забезпечити встановлення огорожі, відповідних дорожніх знаків, ос�

вітлення, сигнальних ліхтарів з метою безпечного проходу пішоходів та про�

їзду автотранспорту на період виконання робіт.

2.4. На період виконання робіт забезпечити дотримання норм і правил

техніки безпеки у будівництві.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин вулиць,

міжквартальних проїздів на всю ширину проїзної частини в межах розриття

за типом існуючих, а тротуарів — на всю ширину та довжину в межах розрит�

тя фігурними елементами мощення і передати їх за актом комунальному під�

приємству “Шляхово�експлуатаційне управління по утриманню автомобіль�

них шляхів та споруд на них Голосіївського району м. Києва”.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з улаштування водопрово�

ду та каналізаційної мережі та прийняття їх в експлуатацію, це майно прий�

мається до комунальної власності територіальної громади міста Києва з пе�

дальною передачею у володіння та користування ПАТ “АК “Київводоканал”.

4. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за�

безпечити у встановленому порядку зарахування до комунальної власності

територіальної громади міста Києва зовнішніх інженерних мереж, зазначених

у пункті 1 цього розпорядження.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт покласти

на директора КП “Спецжитлофонд” Надточія М. І.

6. Заступникові голови Київського міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масо�

вої інформації змісту цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни�

ків голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом

обов’язків.

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 23 серпня 2013 року

Про надання одноразової адресної соціальної 
матеріальної допомоги окремим категоріям населення 

міста Києва з нагоди відзначення 
Дня незалежності України 

у 2013 році
Розпорядження № 1345 від 6 cерпня 2013 року

Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 21 лютого
2013 року № 23/9080 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської ці�
льової програми "Турбота. Назустріч киянам” на 2011–2015 роки” та фінансування її заходів у 2013 році”, з метою подальшого за�
хисту соціально незахищених верств населення міста Києва з нагоди відзначення Дня незалежності України у 2013 році, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Надати одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу

окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста

Києва з нагоди відзначення Дня незалежності України у 2013 році, а

саме:

у розмірі 500 грн:

— сім’ям загиблих при виконанні інтернаціонального обов’язку в

Афганістані, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

у розмірі 300 грн:

— сім’ям військовослужбовців, які загинули або померли в мирний

час під час проходження строкової військової служби, на яких поши�

рюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії

їх соціального захисту”, "Про соціальний і правовий захист військово�

службовців та членів їх сімей”;

у розмірі 100 грн:

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про загальнообо�

в’язкове державне пенсійне страхування”, пенсійної виплати, у зв’яз�

ку з втратою годувальника на дітей�сиріт, в яких померли або загину�

ли обоє батьків;

— інвалідам І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує

1500,0 грн;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну соці�

альну допомогу інвалідам з дитинства та дітям�інвалідам”, державної

соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям�інвалідам;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про пенсійне забез�

печення”, соціальної пенсії інвалідам з дитинства та дітям�інвалідам;

— малозабезпеченим сім’ям, які перебувають на обліку в органах

праці та соціального захисту населення як одержувачі, відповідно до

Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим

сім’ям”, державної соціальної допомоги;

— жертвам політичних репресій та членам їх сімей, які отримують

підвищення відповідно до пункту г статті 77 Закону України "Про пен�

сійне забезпечення”;

— непрацюючим інвалідам II групи, розмір пенсійної виплати яких

не перевищує 1500,0 грн;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допо�

могу сім’ям з дітьми”, державної допомоги при усиновленні дитини.

2. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. Забезпечити за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста

Києва на 2013 рік на виконання рішення Київської міської ради від 21

лютого 2013 року № 23/9080 "Про внесення змін до рішення Київської

міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської ці�

льової програми "Турбота. Назустріч киянам” на 2011–2015 роки” та

фінансування її заходів у 2013 році”, надання одноразової адресної со�

ціальної матеріальної допомоги на загальну суму коштів 6323,20 тис.

грн окремим категоріям соціально незахищених верств населення міс�

та Києва, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження.

2.2. Виплату допомоги проводити:

— особам, які перебувають на обліку в органах праці та соціально�

го захисту населення та Пенсійного фонду України, відповідно до По�

рядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та

одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затверджено�

го постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року

№ 1596, та Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних до�

помог національним оператором поштового зв’язку, затвердженої на�

казом Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства праці

та соціальної політики України 28 квітня 2009 року № 464/156 та поста�

новою правління Пенсійного фонду України від 28 квітня 2009 року

№ 14�1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 липня 2009

року за № 592/16608;

— особам, які перебувають на обліку в Головному управлінні Пен�

сійного фонду України в м. Києві, пенсія яким призначена відповідно

до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій�

ськової служби, та деяких інших осіб” згідно зі списками, наданими

Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві.

При цьому держателям "Картки киянина” виплата допомоги прово�

диться шляхом зарахування коштів на картковий рахунок в рамках

впровадження проекту системи "Картка киянина”.

3. При наданні допомоги враховувати, що розмір пенсійної виплати

включає: розмір основної пенсії, пенсію за особливі заслуги перед

Україною, а також інші надбавки, доплати, в тому числі доплати індек�

сації, та підвищення згідно з законодавством України.

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була

своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини,

у разі смерті цих громадян, виплачується членам сім’ї померлого у по�

рядку, передбаченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю пенсіо�

нера, а також врахувати те, що особам, які одночасно належать до де�

кількох категорій, надається одна виплата у більшому розмірі. Однора�

зова адресна соціальна матеріальна допомога не виплачується осо�

бам, які перебувають на повному державному утриманні.

4. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київ�

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпе�

чити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�

дження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�

ступника голови Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

Про виконання робіт з реконструкції 
тепломагістралі № 3 ТЕЦ�5 

на ділянці від ТК328 до ТК337 на вуд. Анрі Барбюса 
у Печерському районі

Розпорядження № 1023 від 25 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”, з метою забез�
печення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть
призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисло�
вості, житлово�комунального, соціально�культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, врахо�
вуючи звернення СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 01 березня 2013 року № 029/31/951, в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічній акціонерній компанії “КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ “КИЇВ�

ЕНЕРГО”) виконати за власні кошти згідно з розробленою та затвер�

дженою в установленому порядку проектно�кошторисною документа�

цією з 21 червня 2013 року до 15 жовтня 2013 року роботи з рекон�

струкції тепломагістралі № З ТЕЦ�5 від ТК�328 до ТК�337 з розриттям

проїзної частини вулиці Анрі Барбюса, перетину вулиць Ковпака, Патрі�

са Лумумби, Щорса, Новопечерського провулку з обмеженням руху

транспорту.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:

2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�

рядку виконання робіт.

2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро�

ку № 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в місті Києві схе�

му організації дорожнього руху на період виконання робіт.

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пішо�

ходів і проїзд транспортних засобів спеціального призначення шляхом

встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи,

освітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за

типом існуючого на повну ширину по всій довжині розриття, а тротуарів

на повну ширину тротуару — фігурними елементами мощення та пере�

дати за актом комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне

управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на

них Печерського району м. Києва”.

2.6. Після завершення реконструкції теплової магістралі забезпечити

підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійснювала тепло�

ва магістраль, що підлягала реконструкції, до теплопостачання від від�

новленої тепломагістралі.

3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на пе�

ріод виконання робіт з реконструкції тепломагістралі № З ТЕЦ�5 на ді�

лянці від ТК328 до ТК337 на вул. Анрі Барбюса внести зміни у шляхи слі�

дування маршрутів наземного пасажирського транспорту загального ко�

ристування, які проходять вулицею Анрі Барбюса в Печерському районі.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції тепло�

вої магістралі майно зараховується до комунальної власності територі�

альної громади міста Києва з подальшою передачею у володіння та ко�

ристування 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. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�

трації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтованого

майна та зарахування до комунальної власності територіальної громади

міста Києва відновлених теплових мереж, зазначених у пункті 1 цього

розпорядження.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації

прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміс�

ту цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподі�

лом обов’язків.

Голова О. Попов

Про ліквідацію аварійної ситуації 
на каналізаційному колекторі Д = 1000 мм на вул. Зодчих, 26 

у Святошинському районі
Розпорядження № 1022 від 25 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 14 серпня 2012
року № 49 “Про аварійну ситуацію, яка склалася на каналізаційному колекторі Д = 1000 мм на вул. Зодчих, 26 у Святошинському
районі” та з метою ліквідації аварійної ситуації на каналізаційному колекторі Д = 1000 мм на вул. Зодчих, 26 у Святошинському
районі у м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Публічне акціонерне товариство “Акціонерна компанія

“Київводоканал” (далі — ПАТ “АК “Київводоканал”) замовником розробки

проектно�кошторисної документації та виконання робіт з ліквідації аварій�

ної ситуації на каналізаційному колекторі Д = 1000 мм на вул. Зодчих, 26

у Святошинському районі.

2. ПАТ "АК “Київводоканал”:’

2.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�

ції для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в ус�

тановленому порядку.

2.2. Розробити проектно�кошторисну документацію, забезпечити

проведення її експертизи та затвердити в установленому порядку.

2.3. Забезпечити виконання робіт з ліквідації аварійної ситуації на ка�

налізаційному колекторі Д = 1000 мм на вул. Зодчих, 26 у Святошинсько�

му районі м. Києва відповідно до затвердженої в установленому порядку

проектно�кошторисної документації.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт.

2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року

№ 1051/1051.

2.6. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему ор�

ганізації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених у пункті

1 цього розпорядження.

2.7. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пішо�

ходів і проїзд транспортних засобів спеціального призначення шляхом

встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи, ос�

вітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт протягом усього

періоду виконання робіт.

2.8. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за

типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині роз�

риття, а тротуарів — за типом існуючого на ділянці в межах розриття та

передати за актами комунальному підприємству “Шляхово�експлуатацій�

не управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд

на них Святошинського району”.

З. Під час укладання замовником договору підряду на виконання робіт

з ліквідації аварійної ситуації на каналізаційному колекторі Д = 1000 мм

на вул. Зодчих, 26 у Святошинському районі м. Києва передбачити умо�

ви щодо надання підрядником гарантії якості виконання робіт та встано�

вити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цьо�

го розпорядження, буде здійснюватись відповідно до показників Програ�

ми 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 заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом

обов’язків.

Голова О. Попов

Про виконання робіт 
з реконструкції тепломагістралі № 2 СТ�2 

на ділянці від ТК207А/4 до ТК207А/9 
на просп. Московському та вул. Єрмака 

в Оболонському районі
Розпорядження № 1047 від 26 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”, з метою забез�
печення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть
призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисло�
вості, житлово�комунального, соціально�культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, врахо�
вуючи звернення СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 01 березня 2013 року № 029/31/951, в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ

“КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти згідно з розробленою та за�

твердженою в установленому порядку проектно�кошторисною доку�

ментацією з 25 червня 2013 року до 15 жовтня 2013 року роботи з ре�

конструкції тепломагістралі № 2 СТ�2 від ТК�207А/4 до ТК�207А/9 на

просп. Московському та вул. Єрмака з розриттям проїзної частини ву�

лиці Єрмака з обмеженням руху транспорту.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”

2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо

порядку виконання робіт.

2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008

року № 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему

організації дорожнього руху на період виконання робіт.

2.4. 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.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за

типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині

розриття, а покриття тротуарів по типу існуючого в межах розриття та

передати за актом комунальному підприємству “Шляхово�експлуата�

ційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та

споруд на них Оболонського району м. Києва”.

2.6. Після завершення реконструкції теплової магістралі забезпечи�

ти підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійснювала

теплова магістраль, що підлягала реконструкції, до теплопостачання

від відновленої тепломагістралі.

3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на

період виконання робіт з реконструкції тепломагістралі № 2 СТ�2 на ді�

лянці від ТК207А/4 до ТК207А/9 на просп. Московському та вул. Єрма�

ка в Оболонському районі внести зміни у шляхи слідування маршрутів

наземного пасажирського транспорту загального користування, які

проходять вулицею Єрмака.

4. Взяти до відома, шр після завершення робіт з реконструкції теп�

лової магістралі майно зараховується до комунальної власності тери�

торіальної громади міста Києва з наступною передачею у володіння та

користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт

покласти на директора СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВ�

ЕНЕРГО” Глушака Є. М.

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 відновлених теплових мереж, зазначених у пунк�

ті 1 цього розпорядження.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації

прийняти рішення щодо висвітлення в засобах 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

З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про організаційно�правові заходи, пов’язані 
з виконанням рішення Київської міської ради 

від 22 травня 2013 року № 336/9393
Розпорядження № 1005 від 21 червня 2013 року

Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статті 19 Закону України “Про культуру”, на виконання рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року
№ 336/9393 “Про реорганізацію кінотеатрів комунальної власності територіальної громади міста Києва”, з метою здійснення ор�
ганізаційно�правових заходів щодо припинення кінотеатрів комунальної власності територіальної громади міста Києва та в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити комісію з припинення комунального підприємства “Кі�

нотеатр “Братислава” шляхом приєднання до комунального підприєм�

ства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�

ністрації) “Київкінофільм” та затвердити її склад, що додається.

2. Утворити комісію з припинення комунального підприємства вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) “Кінотеатр “Київська Русь” шляхом приєднання до кому�

нального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської

державної адміністрації) “Київкінофільм” та затвердити її склад, що

додається.

3. Утворити комісію з припинення комунального підприємства вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) “Кінотеатр “Лейпціг” шляхом приєднання до комунального

підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської держав�

ної адміністрації) “Київкінофільм” та затвердити її склад, що додаєть�

ся.

4. Утворити комісію з припинення комунального підприємства вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) “Кінотеатр “Ленінград” шляхом приєднання до комуналь�

ного підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської

державної адміністрації) “Київкінофільм” та затвердити її склад, що

додається.

5. Утворити комісію з припинення комунального підприємства вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) “Кінотеатр “Росія” шляхом приєднання до комунального

підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської держав�

ної адміністрації) “Київкінофільм” та затвердити її склад, що додаєть�

ся.

6. Утворити комісію з припинення комунального підприємства вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) “Кінотеатр “Флоренція” шляхом приєднання до комуналь�

ного підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської

державної адміністрації) “Київкінофільм” та затвердити її склад, що

додається.

7. Утворити комісію з припинення комунального підприємства вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) “Кінотеатр “Загреб” шляхом приєднання до комунального

підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської держав�

ної адміністрації) “Київкінофільм” та затвердити її склад, що додаєть�

ся.

8. Утворити комісію з припинення комунального підприємства вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) “Кінотеатр “ім. Т. Шевченка” шляхом приєднання до кому�

нального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської

державної адміністрації) “Київкінофільм” та затвердити її склад, що

додається.

9. Комісіям з припинення, утвореним відповідно до пунктів 1�8 цьо�

го розпорядження:

9.1. Здійснювати управління справами комунальних підприємств

відповідно до чинного законодавства.

9.2. Вжити заходів, передбачених чинним законодавством, що по�

в’язані з припиненням комунальних підприємств, шляхом приєднання

їх до комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київ�

ської міської державної адміністрації) “Київкінофільм” в строк до 25

грудня 2014 року.

9.3. Повідомити відповідного державного реєстратора за місцем

державної реєстрації комунальних підприємств про прийняте Київ�

ською міською радою рішення та подати в установленому законодав�

ством порядку необхідні документи для внесення запису до Єдиного

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

9.4. Провести інвентаризацію майна комунальних підприємств.

9.5. За результатами інвентаризації скласти передавальні акти, яки�

ми визначити всі права та обов’язки, майно комунальних підприємств,

що переходить до комунального підприємства виконавчого органу Ки�

ївради (Київської міської державної адміністрації) “Київкінофільм” та

подати їх на затвердження виконавчому органу Київської міської ради

(Київській міській державній адміністрації).

9.6. В установленому законодавством порядку попередити праців�

ників комунальних підприємств про припинення діяльності кінотеатрів,

їх наступне вивільнення та забезпечити дотримання їх соціально�пра�

вових гарантій у порядку та на умовах, визначених законодавством.

У разі відсутності голови комісії, виконання його обов’язків покла�

дається на заступника голови комісії.

10. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до кому�

нальних підприємств два місяці з дня опублікування повідомлення про

рішення щодо припинення юридичної особи.

11. Департаменту культури виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) передбачити видатки

по галузі “Культура і мистецтво” для забезпечення фінансування кому�

нального підприємства “Київкінофільм” з урахуванням приєднання до

комунального підприємства “Київкінофільм”.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�

ступника 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 будівництво 
гідровузла водопостачання 

мікрорайону Чапаєвка на вул. Лютневій, 58 
у Голосіївському районі

Розпорядження № 994 від 18 червня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про регулювання містобудів�
ної діяльності”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Виконати роботи з будівництва гідровузла водопостачання мік�

рорайону Чапаєвка на вул. Лютневій, 58 у Голосіївському районі.

2. Визначити Голосіївську районну в місті Києві державну адміністра�

цію замовником проектування та будівництва гідровузла водопостачан�

ня мікрорайону Чапаєвка на вул. Лютневій, 58 у Голосіївському районі.

3. Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації:

3.1. У разі необхідності вирішити питання користування земельною

ділянкою в установленому порядку.

3.2. Одержати в установленому порядку вихідні дані на проектуван�

ня.
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3.3. Забезпечити розробку та затвердження в установленому по�

рядку проектно�кошторисної документації.

3.4. Відповідно до чинного законодавства визначити в установлено�

му порядку генеральну проектну та підрядну організації для виконання

робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

3.5. Під час укладання договору підряду на будівництво об’єкта

обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії

якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації

об’єкта.

3.6. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо

порядку виконання будівельних робіт.

3.7. Роботи, зазначені в пункті 1 цього розпорядження, виконати

відповідно до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішен�

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

3.8. Подати в установленому порядку до Департаменту економіки та

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення

робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження, до програм еконо�

мічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

4. Взяти до відома, що майно після завершення робіт, зазначених в

пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комунальної власно�

сті територіальної громади м. Києва з подальшою передачею у воло�

діння та користування відповідним експлуатуючим організаціям.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого орга�

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

після завершення робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження,

забезпечити в установленому порядку зарахування майна до кому�

нальної власності територіальної громади міста Києва.

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 організаційно�правові заходи 
щодо виконання рішення Київської міської ради 

від 25 грудня 2012 № 678/8962 
“Про припинення комунального підприємства 

“Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини”
Розпорядження № 1048 від 26 червня 2013 року

Відповідно до статей 104�107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, на виконання пункту 3 рі�
шення Київської міської ради від 25 грудня 2012 № 678/8962 “Про припинення комунального підприємства “Шевченківська район�
на клініка ветеринарної медицини” в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити комісію з припинення комунального підприємства

“Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини” (далі — Комі�

сія) шляхом приєднання до комунального підприємства “Київська

міська лікарня ветеринарної медицини” та затвердити її склад, що до�

дається.

2. Комісії:

2.1. Здійснювати управління справами комунального підприємства

“Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини” (код ЄДРПОУ

35253327) відповідно до чинного законодавства.

2.2. Вжити заходів, передбачених законодавством України, що по�

в’язані з припиненням комунального підприємства “Шевченківська

районна клініка ветеринарної медицини” шляхом приєднання до кому�

нального підприємства “Київська міська лікарня ветеринарної медици�

ни”.

2.3. Повідомити державного реєстратора про прийняте Київською

міською радою рішення щодо припинення комунального підприємства

“Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини” шляхом при�

єднання до комунального підприємства “Шевченківська районна кліні�

ка ветеринарної медицини” та подати в установленому законодав�

ством порядку необхідні документи для внесення запису до Єдиного

державного реєстру.

2.4. Встановити строк заявлення вимог кредиторами протягом двох

місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припи�

нення комунального підприємства “Шевченківська районна клініка ве�

теринарної медицини” у спеціалізованому друкованому засобі масової

інформації.

2.5. Попередити працівників комунального підприємства “Шевчен�

ківська районна клініка ветеринарної медицини” про припинення ді�

яльності підприємства та забезпечити дотримання їх соціально�право�

вих гарантій у порядку та на умовах, визначених законодавством.

2.6. Провести інвентаризацію майна комунального підприємства

“Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини” після закін�

чення строку для пред’явлення вимог кредиторами.

2.7. За результатами інвентаризації скласти передавальний акт,

яким визначити всі права та обов’язки, майно комунального підприєм�

ства “Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини”, що пе�

реходить до комунального підприємства “Київська міська лікарня ве�

теринарної медицини”, та подати його на затвердження виконавчому

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�

ції).

3. У випадку, передбаченому законодавством, в разі відсутності го�

лови Комісії виконання його обов’язків покласти на заступника голови

Комісії.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації

згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в

засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�

ступників 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 ліквідацію аварійної ситуації 
на самопливному каналізаційному колекторі 

діаметром 600 мм 
на вул. Зеленогірській у Солом’янському районі

Розпорядження № 1028 від 25 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 21 серпня 2012
року № 53 “Про аварійну ситуацію, яка склалася на каналізаційному колекторі Д=600 мм на вул. Зеленогірській, За у Солом’янсько�
му районі” та з метою ліквідації аварійної ситуації на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 600 мм на вул. Зеле�
ногірській у Солом’янському 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. Зеленогірській у Солом’янському 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

експертизи та затвердити в установленому порядку.

2.3. Забезпечити виконання робіт з ліквідації аварійної ситуації на

самопливному каналізаційному колекторі діаметром 600 мм на вул.

Зеленогірській у Солом’янському 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 Солом’янського 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. Зеленогірській у Солом’янському

районі м. Києва передбачити умови щодо надання підрядником гаран�

тії якості виконання робіт та встановити гарантійні строки експлуатації

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 ліквідацію аварійної ситуації 
на Виборзькому каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм 

на вул. Борщагівській, 128
Розпорядження № 1021 від 25 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 27 липня 2012
року № 42 “Про проведення робіт з ліквідації аварійної ситуації на Виборзькому каналізаційному колекторі Д=1500 мм на вул. Бор�
щагівській, 128 у Солом’янському районі” та з метою ліквідації аварійної ситуації на каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм
на вул. Борщагівській, 128 у м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Публічне акціонерне товариство “Акціонерна компанія

“Київводоканал” (далі — ПАТ “АК “Київводоканал”) замовником розробки

проектно�кошторисної документації та виконання робіт з ліквідації аварій�

ної ситуації на Виборзькому каналізаційному колекторі діаметром 1500

мм на вул. Борщагівській, 128.

2. ПАТ “АК “Київводоканал”:

2.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�

ції для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в ус�

тановленому порядку.

2.2. Розробити проектно�кошторисну документацію, забезпечити про�

ведення її експертизи та затвердити в установленому порядку.

2.3. Забезпечити виконання робіт з ліквідації аварійної ситуації на Ви�

борзькому каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм на вул. Борща�

гівській, 128 у м. Києві відповідно до затвердженої в установленому по�

рядку проектно�кошторисної документації.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт.

2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року

№ 1051/1051.

2.6. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м, Києві схему ор�

ганізації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених у пункті

1 цього розпорядження.

2.7. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пішо�

ходів і проїзд транспортних засобів спеціального призначення шляхом

встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи, ос�

вітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт протягом усього

періоду виконання робіт.

2.8. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за

типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині роз�

риття, а тротуарів — за типом існуючого на ділянці в межах розриття та

передати за актами комунальному підприємству “Шляхово�експлуатацій�

не управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд

на них Солом’ янського району м. Києва”.

З. Під час укладання замовником договору підряду на виконання робіт

з ліквідації аварійної ситуації на Виборзькому каналізаційному колекторі

діаметром 1500 мм на вул. Борщагівській, 128 у м. Києві передбачити

умови щодо надання підрядником гарантії якості виконання робіт та вста�

новити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цьо�

го розпорядження, буде здійснюватись відповідно до показників Програ�

ми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом

обов’язків.

Голова О. Попов

Про затвердження Порядку роботи 
із законопроектами та іншими нормативно�правовими актами 

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

Розпорядження № 1032 від 25 червня 2013 року

Відповідно до статті 4 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про Регламент Верховної Ра�
ди України”, Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 ро�
ку № 950, Положення про юридичне управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 18 березня 2010 року № 160, з метою удосконалення процедури підготовки та погодження проектів законів України, ак�
тів Кабінету Міністрів України та інших нормативно�правових актів у виконавчому органі Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації):

1. Затвердити Порядок роботи із законопроектами та іншими нор�

мативно�правовими актами у виконавчому органі Київської міської ра�

ди (Київській міській державній адміністрації), що додається.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. Забезпечити неухильне виконання Порядку роботи із законо�

проектами та іншими нормативно�правовими актами у виконавчому

органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністра�

ції).

2.2. Щорічно до 01 жовтня надавати юридичному управлінню апа�

рату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації) пропозиції до плану законопроектних робіт вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) на наступний рік.

2.3. Щорічно до 31 грудня поточного року подавати звіт про вико�

нання плану законопроектних робіт виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) за відповідний рік.

3. Юридичному управлінню апарату виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) щорічно до 01

грудня формувати план законопроектних робіт виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на ос�

нові пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Встановити, що перший заступник голови Київської міської дер�

жавної адміністрації, заступники голови Київської міської державної

адміністрації та керівники структурних підрозділів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не�

суть персональну відповідальність за стан розроблення та погодження

законопроектів, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно�

правових актів.

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 залишаю за со�

бою.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про реалізацію
інноваційно�культурно�освітнього проекту 

“Мобільна бібліотека”
Розпорядження № 1044 від 26 червня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051 “Про Правила благоустрою міста Києва”, з метою створення умов для доступу киян та гостей міста до різноманітних
джерел інформації, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти та в межах функцій органу місцево�
го самоврядування:

1. Підтримати ініціативу приватного акціонерного товариства “МТС”

щодо реалізації інноваційно�культурно�освітнього проекту “Мобільна

бібліотека” з 27 червня до 01 жовтня 2013 року на тротуарі вулиці Хре�

щатик біля будинків № 20/2 та № 24.

2. Взяти до відома, що відповідальність за організаційно�технічне

та фінансове забезпечення інноваційно�культурно�освітнього проекту

"Мобільна бібліотека” бере на себе приватне акціонерне товариство

“МТС”.

3. Приватному акціонерному товариству “МТС” під час реалізації ін�

новаційно�культурно�освітнього проекту “Мобільна бібліотека”:

3.1. Забезпечити збереження зелених насаджень.

3.2. Забезпечити дотримання Правил благоустрою міста Києва, за�

тверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року

№ 1051/1051.

3.3. Забезпечити безпечний прохід пішоходів у місці проведення ін�

новаційно�культурно�освітнього проекту "Мобільна бібліотека”.

4. Просити Головне управління МВС України в м. Києві:

4.1. Забезпечити охорону одинадцяти тимчасових елементів благо�

устрою інформаційно�комунікаційних систем мобільної бібліотеки з 27

червня до 01 жовтня 2013 року на тротуарі вулиці Хрещатик біля бу�

динків № 20/2 та № 24.

4.2. Доручити Управлінню державної автомобільної інспекції ГУМВС

України в м. Києві забезпечити безперешкодний доступ автомобілів, які

будуть перевозити обладнання для організаційно�технічного забезпе�

чення інноваційно�культурно�освітнього проекту “Мобільна бібліотека”.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації

згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення у

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 нагородження переможців, 
лауреатів та учасників II (міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 
педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів 

“Вихователь року”
Розпорядження № 1050 від 26 червня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Державної цільової соціальної
програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня
2011 року № 629, Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчаль�
них закладів “Вихователь року”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 травня 2012
року № 582, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 травня 2012 року за № 861/21173, з метою підвищення престижності
праці вихователів дошкільних навчальних закладів, їх професійної майстерності та популяризації творчого потенціалу педагогів:

1. Запровадити виплату грошових премій переможцям та лауреатам II

(міського) туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педа�

гогічних працівників дошкільних навчальних закладів “Вихователь року” в

розмірі 5,0 тис. гривень переможцю, який посів перше місце, 3,0 тис.

гривень і 2,0 тис. гривень лауреатам, які посіли друге та трете місця від�

повідно. Інших учасників конкурсу нагороджувати дипломами.

2. Затвердити Положення про нагородження переможців, лауреатів та

учасників ІІ (міського) туру Всеукраїнського конкурсу професійної май�

стерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів “Ви�

хователь року”, що додається.

3. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перед�

бачати видатки на виплату грошових премій переможцям і лауреатам та

на придбання дипломів для інших учасників II (міського) туру Всеукраїн�

ського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників до�

шкільних навчальних закладів “Вихователь року” в межах загального об�

сягу асигнувань на відповідний бюджетний рік по галузі “Освіта”.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах

масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом

обов’язків.

Голова О. Попов

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 30 вересня 2010 року № 787 
“Про організаційно�правові заходи, пов’язані з виконанням 

рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 
“Про питання організації управління районами в місті Києві”

Розпорядження № 1018 від 25 червня 2013 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 “Про питання організації управління районами
в місті Києві” та у зв’язку з необхідністю продовження терміну завершення заходів з ліквідації юридичних осіб:

У підпункті 8.11 пункту 8 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2010

року № 787 “Про організаційно�правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 “Про питання органі�

зації управління районами в місті Києві” слова та цифри “01 червня 2013 року” замінити словами та цифрами “01 січня 2014 року”.

Голова О. Попов

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

від 27 січня 2011 року № 100 
“Про організаційно�правові заходи, пов’язані 

з виконанням рішення Київської міської ради від 07.10.2010 № 58/4870”
Розпорядження № 1051 від 26 червня 2013 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2010 року № 58/4870 “Про припинення діяльності комунального під�
приємства “Підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне управління” з метою завершення заходів, що пов’язані з реорганізацією
комунального підприємства “Підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне управління”:

1. Внести зміни у підпункт 2.2 пункту 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27

січня 2011 року № 100 “Про організаційно�правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 07.10.2010 № 58/4870”, замінив�

ши цифри та слова “30 червня 2013 року” цифрами та словами “31 грудня 2013 року”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�

в’язків.

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 23 серпня 2013 року

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

Відповіді на сканворд 

Х Н А С Ф І Н К С

С И Р Е Ц Ь І І О Л

О Е Р Е А Г А С Ф Е Н

Р Щ Е Т И Н А Т Н Т

О А Т А О Р А Г У

К І Т М Е Н А М Т

А С И І С І Д А Я Т Ь

А К А Д Е М І К М І

Про виконання протизсувних робіт на схилі озера Глинка 
в районі провулку Академіка Філатова

у Печерському районі
Розпорядження № 930 від 12 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 Укра-
їни 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 “Деякі
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 безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), з метою виконання протизсувних робіт на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Дирекція з капітального будівництва та реконструк�
ції “Київбудреконструкція” (далі — КП “Київбудреконструкція”) замовником розробки проектно�
кошторисної документації та виконання протизсувних робіт на схилі озера Глинка в районі про�
вулку Академіка Філатова у Печерському районі.

2. КП “Київбудреконструкція” на виконання пункту 1 цього розпорядження:
2.1. Визначити проектну організацію для розробки проектно�кошторисної документації на

виконання протизсувних робіт на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Пе�
черському районі у порядку, встановленому законодавством України.

2.2. Забезпечити розробку і затвердження в установленому порядку проектно�кошторисної
документації на виконання протизсувних робіт на схилі озера Глинка в районі провулку Акаде�
міка Філатова у Печерському районі.

2.3. Після виконання підпунктів 2.1 та 2.2 пункту 2 цього розпорядження визначити підряд�
ну організацію для виконання протиаварійних робіт на схилі озера Глинка в районі провулку
Академіка Філатова у Печерському районі у порядку, визначеному Законом України “Про здійс�
нення державних закупівель”.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо порядку виконання підго�
товчих і будівельних робіт.

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

2.6. Забезпечити виконання протизсувних робіт на схилі озера Глинка в районі провулку Ака�
деміка Філатова у Печерському районі та введення об’єкта в експлуатацію в установленому по�
рядку.

3. Під час укладання замовником договору підряду на виконання протизсувних робіт на схи�

лі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі передбачити умо�
ви щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки
експлуатації об’єкта.

4. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) подати у встановленому порядку до Департа�
менту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) відповідні інвестиційні пропозиції щодо включення об’єкта “Протизсувні
роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі” до
програм економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні роки.

5. Взяти до відома, що все майно після завершення протизсувних робіт на схилі озера Глин�
ка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі зараховується до комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

6. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити в установленому порядку зарахування
майна до комунальної власності територіальної громади міста Києва після завершення проти�
зсувних робіт.

7. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’яз�
ків прийняти рішення щодо 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.

Голова О. Попов

Про виконання протизсувних робіт 
на схилах озера біля садиби № 7 

Учбового провулку 
у Голосіївському районі

Розпорядження № 933 від 12 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 Укра-
їни 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 “Деякі
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 безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), з метою виконання протизсувних робіт на схилах озера біля садиби № 7 Учбового провулку у Голосіївському районі, в межах функцій органу місце-
вого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Дирекція з капітального будівництва та реконструк�
ції “Київбудреконструкція” (далі КП “Київбудреконструкція”) замовником розробки проектно�
кошторисної документації та виконання протизсувних робіт на схилах озера біля садиби № 7 Уч�
бового провулку у Голосіївському районі.

2. КП “Київбудреконструкція” на виконання пункту 1 цього розпорядження:
2.1. Визначити проектну організацію для розробки проектно�кошторисної документації на

виконання протизсувних робіт на схилах озера біля садиби № 7 Учбового провулку у Голосіїв�
ському районі у порядку, встановленому законодавством України.

2.2. Забезпечити розробку і затвердження в установленому порядку проектно�кошторисної
документації на виконання протизсувних робіт на схилах озера біля садиби № 7 Учбового про�
вулку у Голосіївському районі.

2.3. Після виконання підпунктів 2.1 та 2.2 пункту 2 цього розпорядження визначити підряд�
ну організацію для виконання протиаварійних робіт на схилах озера біля садиби № 7 Учбового
провулку у Голосіївському районі у порядку, визначеному Законом України “Про здійснення
державних закупівель”.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо порядку виконання підго�
товчих і будівельних робіт.

2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішен�
ням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 105І/1051..

2.6. Забезпечити виконання протизсувних робіт на схилах озера біля садиби № 7 Учбового
провулку у Голосіївському районі та введення об’єкта в експлуатацію в установленому порядку.

3. Під час укладання замовником договору підряду на виконання протизсувних робіт на схи�
лах озера біля садиби № 7 Учбового провулку у Голосіївському районі передбачити умови що�

до надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлу�
атації об’єкта.

4. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) подати у встановленому порядку до Департа�
менту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) відповідні інвестиційні пропозиції щодо включення об’єкта “Протизсувні
роботи на схилах озера біля садиби № 7 Учбового провулку у Голосіївському районі” до про�
грам економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні роки.

5. Взяти до відома, що все майно після завершення протизсувних робіт на схилах озера бі�
ля садиби № 7 Учбового провулку у Голосіївському районі зараховується до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва.

6. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити в установленому порядку зарахування
майна до комунальної власності територіальної громади міста Києва після завершення проти�
зсувних робіт.

7. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’яз�
ків прийняти рішення щодо 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.

Голова О. Попов

Про реконструкцію тепломагістралі 
№ 1 ТЕЦ-5 від ТК 122/2 до ТК 122/5 

на вул. Лаврській (Січневого повстання) 
у Печерському районі

Розпорядження № 953 від 17 червня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів”, наказу Мініс-

терства палива та енергетики України від 07 серпня 2006 року № 231 “Про затвердження Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осін-
ньо-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 забезпечення стабільного функціонування теплових
мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть привести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійно-
го забезпечення об’єктів промисловості, житлово-комунального, соціально-культурного, побутового призначення та населення міста Києва тепловою енергією, враховуючи
звернення СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 06 лютого 2013 № 029/31/482, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічній акціонерній компанії “КИЇВЕНЕРГО” (далі�ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за влас�
ні кошти згідно з розробленою та затвердженою в установленому порядку проектно�кошторис�
ною документацією з 02 липня 2013 року до 29 листопада 2013 року роботи з реконструкції теп�
ломагістралі № 1 ТЕЦ�5 від ТК 122/2 до ТК 122/5 на вулиці Лаврській у Печерському районі з
розриттям проїзної частини вулиць Лаврської і Старонаводницької з обмеженням руху транс�
порту вулицями Лаврською, Старонаводницькоо, Редутною згідно з графіком, що додається.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку виконання робіт;
2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, затвердженими рішенням Київ�

ської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим роботи;
2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього

руху на період виконання робіт;
2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пішоходів і проїзд транспорт�

них засобів спеціального призначення шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків, ого�
родження місць роботи, освітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт;

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за типом існуючого на пов�
ну ширину проїзної частини по всій довжині розриття, а покриття тротуарів за типом існуючого
в межах розриття та передати за актами Шляхово�експлуатаційному управлінню по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району;

2.6. Після завершення реконструкції теплової магістралі забезпечити підключення всіх спо�
живачів, теплопостачання яких здійснювала теплова магістраль, що підлягала реконструкції, до
теплопостачання від відновленої тепломагістралі.

3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) на період виконання робіт з реконструкції теплома�
гістралі № 1 ТЕЦ�5 від ТК 122/2 до ТК 122/5 на вулиці Лаврській внести зміни у шляхи слідуван�
ня маршрутів надземного пасажирського транспорту загального користування, які проходять
вулицею Лаврською в Печерському районі;

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції теплової магістралі майно за�
раховується до комунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшою пере�
дачею у володіння та користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт покласти на директора СВП
“КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Глушака Є. М.

6. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити у встановленому порядку
списання демонтованого майна та зарахування до комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва відновлених теплових мереж, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації прийняти рішення щодо ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 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

ПАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" має намір отримати дозвіл на ви иди забр д-
нюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, що роз-
ташовані за адресою: м. Київ, в л. Стецен о, 1-A.
Джерелами забр днення атмосферно о повітря є пости еле тро а-

зозварювання, різ и металів, фарб вання, заточ вальні та деревооброб-
ні верстати. За попередніми даними перевищень раничнодоп стимих
онцентрацій (ГДК) та орієнтовних безпечних рівнів діяння (ОБРД) заб-
р днюючих речовин в атмосферном повітрі не передбачається.
За додат овою інформацією звертатися за адресою: 04136, м. Київ,

в л. Стецен о, 1-А, тeл.: (044) 400-05-80, фа с: (044)443-03-04.
За важення ромадсь их ор анізацій та о ремих ромадян з цьо о пи-

тання мож ть надсилатися протя ом 30 алендарних днів з дати п блі а-
ції повідомлення в місцевих засобах масової інформації до Шевчен ів-
сь ої районної м. Києві Державної адміністрації, я а знаходиться за
адресою: 01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 24. Телефон 226-23-52.

Святошинсь а районна в місті Києві
державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд об'є т,
щодо я о о надійшла заява:

- нежитлове приміщення розташоване за адресою: в л. Б лаховсь о о,
30-А, літ. Б, площею 9,4 в.м, для здійснення поб тово о
обсл ов вання населення (ремонт вз ття та ш іряних виробів).

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство "Дире ція з
тримання та обсл ов вання житлово о фонд в Святошинсь ом районі
м. Києва" (в л. Симирен а, 17, м. Київ, тел. 393-23-44, 402-69-82).
Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня

п блі ації о олошення. Телефони для довідо : 450-07-16, 450-07-15.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів: Озеров Світлан
Каспарівн , останнє місце реєстрації я ої: м. Київ, в л. 2-й пров ло Тереш ової, 13;
Галдін Нонн Каспарівн , останнє місце реєстрації я ої: м. Київ, в л. 2-й пров ло
Тереш ової, 13; Вірчича Оле сандра Васильовича, останнє місце реєстрації я о о:
м. Київ, в л. 2-й пров ло Тереш ової, 13; Нижню Олен Оле сандрівн , останнє міс-
це реєстрації я ої: м. Київ, в л. 2-й пров ло Тереш ової, 13; Кольорен а Валерія Іва-
новича, останнє місце реєстрації я о о: м. Київ, в л. 2-й пров ло Тереш ової, 13 в
с дове засідання, я е відб деться 12.09.2013 ро о 10.00 за адресою: м. Київ,
в л. Кошиця, 5-а, аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної справи за позо-
вом Корєш ової Олени Ві торівни до Галдіної Нонни Каспарівни, Озерової Світлани
Каспарівни, Вірчич Оле сандра Васильовича, Нижньої Олени Оле сандрівни, Кольо-
рен а Валерія Івановича про с нення переш од в орист ванні майном.

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

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

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

С ддя Колесни О.М.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Баб іна Михайла
Оле сандровича, останнє місце проживання я о о: 02095, м. Київ, в л. Урлівсь а,
4-А, в. 47 в с дове засідання, я е відб деться 03.09.2013 ро о 12.00 за адресою:
м. Київ, в л. Кошиця,5-а, аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної справи
за позовом П блічно о а ціонерно о товариства "Бан Кредит Дніпро" до Баб іна
Михайла Оле сандровича про стя нення забор ованості з рах ванням
несплачених відсот ів за орист вання редитними оштами.

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

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

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

С ддя Колесни О.М.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Беришвілі Бадрі Г рамович, Налисни Оль а Оле сандрівна, Беришвілі Аза Г рамівна,
Беришвілі Іра лі Бадрійович, Малю Ма сим Володимирович, зареєстровані (проживають)
за адресою: м. Київ, в л. Переяславсь а, б. 7-А, ви ли аються в я ості відповідачів Дар-
ниць им районним с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться 9 вересня 2013
ро о 10.00 по цивільній справі за позовом ПАТ "ТЕРРА БАНК" до Беришвілі Бадрі Г ра-
мовича, Налисни Оль и Оле сандрівни, Беришвілі Ази Г рамівни, Беришвілі Іра лі Бадрі-
йовича, Малю Ма сима Володимировича, Дарниць о о районно о відділ Державної мі -
раційної сл жби У раїни в м. Києві, третя особа: ВДВС Дарниць о о РУЮ в м. Києві, про
стя нення забор ованості, виселення та зобов'язання зняти з реєстраційно о облі .

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леонтю Л.К. в приміщенні Дар-
ниць о о районно о с д м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, в л. Севастопольсь а, 14,
аб. 4, зал. 5.

У разі неяв и відповідачів в с дове засідання справа б де роз лян та їх відс тності з
рах ванням наявних справі до азів відповідно до чинно о за онодавства.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Стр тинсь о о Василя
Дмитровича, останнє місце реєстрації я о о: м. Київ, в л. Вишня івсь а, 5, в. 30 в с до-
ве засідання, я е відб деться 27.08.2013 ро о 16.00 за адресою: м. Київ, в л. Кошиця,
5-а, аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної справи за позовом П блічно о а -
ціонерно о товариства "Універсал Бан " до Стр тинсь о о Василя Дмитровича про стя -
нення редитної забор ованості.

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

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

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

С ддя Колесни О.М.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Ре нова Сер ія Юрійовича, в
я ості відповідача, справі № 757/9275/13-ц за позовом Моторно о
(транспортно о) страхово о бюро У раїни до Ре нова Сер ія Юрійовича про
відш од вання в поряд ре рес витрат, пов’язаних з виплатою страхово о
відш од вання, я е призначено на 11 вересня 2013 ро о 9.30 за адресою: м. Київ,
в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.).

У разі неяв и в с дове засідання відповідача Ре нова Сер ія Юрійовича, остання
відома адреса: м. Київ, б л. Лесі У раїн и, 24, в. 73, відповідно до ст. 169 ЦПК
У раїни, справа б де роз лян та йо о відс тність.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Пронзелева Оле сія Володимировича, 05.08.1969
р.н., в с дове засідання я відповідача справі №757/11042/13-ц за позовом Пронзелевої Станіслави
Юріївни до Пронзелева Оле сія Володимировича — про надання дозвол на тимчасовий ба аторазо-
вий виїзд неповнолітньої дитини без з оди та с провод бать а.

- о 10.30 13 вересня 2013 ро і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 31,
с ддя Пилаєва М.К.

Пропон ємо подати всі раніше неподані до ази.

Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.

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 Ваш відс тність на підставі наявних ній до азів.

Департамент льт ри ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) о олош є он рс на заміщення ва антної посади: провідно о
спеціаліста відділ апітальних в ладень, матеріально-технічно о забезпечення за -
ладів льт ри.

Вимо и: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній
сл жбі не менше 1 ро або в інших сферах правління не менше 2-х ро ів.

До менти приймаються протя ом місяця за адресою: м. Київ-01004, б льв.
Т.Г. Шевчен а, 3.

Довід и за тел.: 279-52-82, 279-72-51.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Відповідач Івановій Любові Михайлівні, Іванов Оле Анатолійович , Іванов

Анатолію Оле сійович , адреса я их: м. Київ, в л. А. Ахматової 43, в. 70 необхідно
з'явитися 29.08.2013 р. о 12.30 до Дарниць о о районно о с д м. Києва
(м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 114), для часті в с довом засіданні по цивільній
справі за позовом Романцова І оря Дмитровича до Іванової Любові Михайлівни,
Іванова Анатолія Оле сійовича, Іванова Оле а Анатолійовича про витреб вання
майна, виселення та вселення.

У разі неяв и відповідача до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявними
справі матеріалами йо о відс тність в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.

С ддя Є.І. Вов

6 вересня 2013 ро о 10.00 відб деться встановлення меж земельної
ділян и за адресою: просп. Перемо и, 11 Шевчен івсь ом районі
м. Києва (ТП-908).
ТОВ "На ово-виробничий центр "Євродім" є с міжним земле орист -

вачем зазначеної земельної ділян и.
Просимо забезпечити прис тність вашо о представни а для з оджен-

ня меж земельної ділян и.

Повідомляємо орист вача земельної ділян и №75178018 по

в л. Львівсь ій, 40, Б дня І.А. та орист вача земельної ділян и

№75178004 по проспе т Перемо и, 115-а, ДП "Житлоінб д" про те,

що б де відб ватися встановлення зовнішніх меж 26.08.2013 о 10.00.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25, аб. 17)
ви ли ає на 11.30 04.09.2013 ро Ахмета Їлдиза я відповідача по цивільній справі
за позовом Панасю О.В. до Ахмет Їлдиз про стя нення бор за до овором пози и.

При цьом повідомляємо, що в разі вашої неяв и в с дове засідання без поважних
причин або не повідомлення про причини своєї неяв и, с д виріш є справ на
підставі наявних ній до азів.

С ддя В.В. Лазарен о

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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СПОРТ
Хрещатик 23 серпня 2013 року

Температура +18°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура +24°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 52 %

Температура +20°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 66 %

Прогноз погоди на 23 серпня 2013 року

ОВНИ, налашт йтеся на ви онання б дь-я ої р тинної роботи, що
вима ає посидючості, онцентрації сил, ва и, та продемонстр йте
свою працьовитість. Керівництво щедро вина ородить за це.
ТЕЛЬЦІ, я поєднати творчість із рошима? Реаліз вати ці авий

прое т і отримати хороший приб то ?.. Питання с ладне для вашої
пра тичної нат ри, але йо о можна вирішити, я що це стос ється
впоряд вання домашньо о нізда.
БЛИЗНЮКИ, ви надто онорові й ризи єте наламати дров не

тіль и з домочадцями, але й із оле ами по роботі. Прибор айте
джина образ, пра ніть до армонії в сім’ї, до оджайте рідним.
РАКИ, ваш енер опотенціал висо ий, лібідо заш алює. Реаліз -

вати зад ми можна в парі, взявши ермо влади власні р и, адже
ви маєте надзвичайний вплив на оточення. Розширюйте оло
знайомств, б дьте в рсі всіх новин.
ЛЕВИ, оді дефілювати, прист пайте до роботи. На тр дових

теренах вима ається висо ий професіоналізм, пра тичні навич и.
Раціональний підхід при реалізації ділових прое тів, ви онанні
сл жбових замовлень, поліпшенні домашньо о доброб т обов’яз-
овий.
ДІВИ, я що триматися від інновацій фаховій сфері неможли-

во, беріться за найрентабельніші — час “ лепати” роші, втілюючи
про ресивні ідеї та техноло ії. На сердечних теренах все ч дово,
охані обожнюють, а ви вчасно платіть взаємністю.
ТЕРЕЗИ, лінія партизансь о о фронт проходитиме через сл ж-

бовий офіс, де, аби вийти переможцем, не слід інтри вати, мані-
п лювати д м ами оле , безцеремонно нав’яз вати свої по ляди.
СКОРПІОНИ, про спо ій заб дьте. Саме перчин а е стрим

стане ч довим стим лом на шлях дося нення армонійних др ж-
ніх взаємин. Б дьте посл жливими, пі л йтеся про с місний поб -
товий і психоло ічний омфорт.
СТРІЛЬЦІ, розпочався ар’єрний аврал, левов част сил і

творчих рес рсів доведеться ин ти саме в цю сфер , не жалійте
себе, дайте жар он рентам — професійна самовіддача повер-
неться сторицею!
КОЗЕРОГИ, місце доленосних подій — робоче місце, де слід

продемонстр вати професійн омпетентність, за охатися в свою
працю або... шефа чи оле . Працюйте над системою д ховних
цінностей: що вас найбільше о риляє, вселяє армонію, впевне-
ність, дозволяючи міцно стояти на но ах?
ВОДОЛІЇ, палаці вашо о щастя др жба зводить стіни, охання

творює пол, а матеріальна с ладова є цементом. Чим либше
прони нете в с тність то о, що відб вається, тим прод тивнішим
б де рез льтат, але тіль и в стані спо ою й армонії. Поняття “чес-
ні” та “бр дні” роші в бізнесі є д же а т альними.
РИБ несе романтична стихія, за р тити роман, завоювати чиєсь

серце ви здатні з ход . Одна заб дьте про при оди, тема парт-
нерсь их взаємин — найа т альніша, аби стати взірцевими с п т-
ни ами, до оджайте їм, б дьте чеп р нами

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь   ( 2 5 — 3 1  С Е Р П Н Я )

ранок день вечір

КМДА зіграє проти 
міністрів
У столиці відбудуться фінальні матчі "Кубка Незалежності"

У “Місті Спорту”, що в Гідро�

парку, відбулися перші матчі турні�

ру “Кубка Незалежності”. У пер�

шій зустрічі з рахунком 2:0 команду

Генеральної прокуратури перемог�

ла команда Кабінету Міністрів. У

складі переможців варто відзначи�

ти вдалі дії капітана команди Мі�

ністра фінансів України Юрія Ко�

лобова. Саме він і став автором де�

бютного голу на турнірі. Також йо�

му допомагали керівник секретарі�

ату Костянтин Любченко, Міністр

енергетики Едуард Ставицький,

заступники Міністра доходів та

зборів Андрій Ігнатов і Віктор Ле�

вицький, заступник Міністра аг�

рарної політики Віктор Давиденко.

Після перемоги Юрій Колобов від�

значив: “Цей турнір дуже важли�

вий та правильний спортивний

проект. На трибунах було багато ді�

тей і молоді, нам почесно своїм

прикладом популяризувати здоро�

вий спосіб життя та формувати мо�

ду на спорт. У мене на першому

місці в спорті баскетбол, але до

баскетболу в юні роки я багато ува�

ги приділяв футболу. Сьогодні

команда уряду була дуже представ�

ницькою — і я дякую своїм колегам

за персональну участь”.

Після завершення баталій між

працівниками КабМіну та Генпро�

куратури на поле вийшли команди

КМДА та Адміністрації Президен�

та. У цьому матчі гра видалася на�

багато інтенсивнішою, й уже в пер�

шому таймі рахунок був 4:1 на ко�

ристь столичної адміністрації. Ці�

каво, що представники київської

влади вийшли у більш ніж бойово�

му складі: капітан команди — голо�

ва КМДА Олександр Попов, його

підтримували керівники районних

в місті Києві держадміністрацій

Станіслав Прокопенко, Сергій Віт�

ковський, Сергій Зімін. У другому

таймі гра дещо сповільнилася, од�

нак командам вдалося ще тричі по�

радувати глядачів голами. Спочат�

ку два голи забила команда КМДА,

на що під завісу матчу колектив

Адміністрації Президента відповів

лише одним. У підсумку 6:2 — і

міські посадовці пройшли у фінал.

“У команди Адміністрації Пре�

зидента — дуже великий потенціал.

Але ми перемогли, на мою думку,

через злагодженість гри. Ми не

вперше виходимо на футбольне по�

ле у такому складі й знаємо, чого

очікувати один від одного. Серед

наших гравців є й ті, кому за 50, але

їхня воля до перемоги, цілеспрямо�

ваність і зібраність можуть бути

прикладом для молодих”,— розпо�

вів після матчу капітан команди

КМДА Олександр Попов.

Матч за третє місце та фінальний

матч турніру відбудуться 23 серпня,

відповідно, о 18.00 та 19.00. За

бронзу змагатимуться команди Ад�

міністрації Президента України та

Генеральної прокуратури, а за пер�

ше місце — команди КМДА та Ка�

бінету Міністрів України. Щодо

прогнозів на фінальний матч проти

урядовців капітан команди КМДА

Олександр Попов жартома відпо�

вів: “З цими футболістами нам буде

складніше, бо з ними ще необхідно

домовлятися про бюджет міста на

наступний рік. Однак ми спробу�

ємо зіграти у свою гру й продемон�

струємо найкращі якості”
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Команда КМДА перерві матч проти рядовців

Цей день в історії 23 серпня

1648 — раїнсь а армія під
проводом Б. Хмельниць о о зав-
дала нищівної пораз и польсь о-
м війсь під Пилявцями (тепер
с. Пилява Старо остянтинівсь о-
о район Хмельниць ої обл.)
1654 — засновано місто Хар-
ів. День міста свят ють день
йо о звільнення від фашист-
сь их за арбни ів (23 серпня
1943 ро )
1799 — в Сан т-Петерб рзі

заборонено носити ба енбарди
1880 — народився Оле сандр

Грін, російсь ий письменни
польсь о о походження
("П рп рові вітрила", "Та, що бі-
жить по хвилях", "Золотий лан-
цю ", "Доро а в ні ди")
1913 — біля вход Копен а-
енсь ий порт б ло встановлено
бронзовий образ Р салонь и,
створений с льптором Едвар-
дом Ері сеном на честь персо-
нажа однієї з найвідоміших азо
Г.К. Андерсена. Нині – всесвіт-
ньо відомий символ Данії
1935 — на баштах Кремля

Мос ві встановлені р бінові зір-
и, ви отовлені в Донбасі
1962 — відб вся перший пря-

мий телеміст Європа–США
1968 — британсь ий м зи ант

і автор пісень Рін о Старр зали-
шив льтов р п "The Beatles"
1975 — від рився Хар івсь ий

метрополітен – др ий в У раїні і
шостий СРСР
1988 — розпочався піший ра-

дянсь о-амери ансь ий "Похід
за мир-88" з Одеси до Києва
1990 — на що лі перед б дів-

лею Київсь ої мерії піднято си-
ньо-жовтий прапор, освячений
Софійсь ом соборі влади ою
Володимиром і настоятелем
храм Бориса і Гліба У раїнсь ої
авто ефальної цер ви отцем
Юрієм
1999 — Києві встановлено

пар ов с льпт р ероям філь-
м "За двома зайцями" Проні
Про опівні (М. Криницина) та Го-
лохвастов (О. Борисов)
2005 — від рита станція Київ-

сь о о метрополітен "Борис-
пільсь а"
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Спортивні новини

Художня гімнастика. В Києві позмагаються кращі
гімнастки світу
З 27 серпня до 1 вересня столиці триватиме 32-й Чемпіонат світ

з х дожньої імнасти и. Наразі місто а тивно от ється до прийом
най ращих спортсменів та почесних остей. У рам ах проведення
Чемпіонат з 25 серпня до 1 вересня на Хрещати та Майдані Неза-
лежності діятиме фан-зона. Відповідне розпорядження підписав оло-
ва КМДА Оле сандр Попов. Прийти та підтримати збірн оманд
У раїни фан-зоні зможе ожен охочий. Та , під час Чемпіонат світ
з х дожньої імнасти и на Хрещати б де встановлено вели ий е ран
розміром 4х6 м з прямим в люченням з Палац спорт , де відб вати-
м ться офіційні зма ання. Та ож фан-зоні встановлять місця для від-
почин й пере ляд етапів чемпіонат й зор аніз ють різноманітні
розва и та а тивний відпочино для дітей і дорослих, інформ ють в
Управлінні т ризм КМДА. За алом за світов першість до Києва при-
їд ть зма атися 289 часниць з 59-ти раїн світ . Для проведення за-
ход на належном рівні місь а влада забезпеч ватиме охорон ро-
мадсь о о поряд , ор анізаційний та медичний с провід

Баскетбол. Столиця прийме фінальні змагання 
з вуличного баскетболу
24 серпня в День Незалежності У раїни на Хрещати (перехрестя

в лиць Бо дана Хмельниць о о та Хрещати а) відб деться фінал Чем-
піонат У раїни з бас етбол 3х3. У фінальній частині зма ань зійд ть-
ся ращі спортсмени з різних міст раїни. В самом серці столиці за
звання чемпіонів з бас етбол 3х3 вирішальном т рнірі зма ати-
м ться чоловічі, жіночі та юнаць і оманди. Крім то о, пор ч із профе-
сійними спортсменами спроб вати свої сили змож ть та ож пересічні
ияни та ості міста он рсах для лядачів. Видовищне спортивне
дійство відб ватиметься на 10-ти майданчи ах одночасно. О рім от-
римання задоволення від ри, оманди-переможниці раїнсь о о
чемпіонат виборюватим ть право представляти вітчизняний бас ет-
бол 3х3 на міжнародних т рнірах FIBA серії Challenger. Головною ме-
тою заход є поп ляризація бас етбол в У раїні та пропа анда здо-
рово о способ життя в цілом

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В Києві старт вав товарись ий т рнір з ф тбол “К бо
Незалежності-2013”. У зма анні бер ть часть ерівниц-
тво та топ-менеджмент Адміністрації Президента У ра-
їни, Кабінет Міністрів У раїни, Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації та Генеральної про рат ри У ра-
їни. Зма ання присвячені Дню Державно о Прапора та
Дню Незалежності У раїни. Мета заход — приверн ти
ва топ-чиновни ів, зар читись їхньою підтрим ою в
проведенні ре лярних заходів із поп ляризації здоро-
во о способ життя та розб дови спортивної інфра-
стр т ри для аматорсь о о та дитячо о спорт в У ра-
їні і в місті Києві.


