
"Теремки" запрацюють 
за півтора місяця
Днями на станцію прибув перший пробний потяг

Пробний потяг, який перевірив ново�

збудовану станцію метрополітену на міц�

ність та надійність, днями успішно при�

був до платформи “Теремків”. Першими

пасажирами потяга, що без шуму та ус�

кладнень пройшов ділянку, стали прем’�

єр�міністр України Микола Азаров та го�

лова КМДА Олександр Попов. Після

ознайомлення з ходом будівництва стан�

ції глава уряду запевнив — об’єкт роз�

почне обслуговувати пасажирів вже за

півтора місяця. Водночас він підкреслив,

що уряд приділяє значну увагу реалізації

інфраструктурних проектів, оскільки це

дозволяє не лише покращувати транс�

портне сполучення мешканців, а й ство�

рює необхідні робочі місця. Зокрема при

будівництві станції метро на кожного

метробудівця припадає 6�7 робітників у

суміжних галузях.

“Реалізація великих інфраструктурних

проектів дозволяє покращувати життя

людей. Подивіться, скільки за останні

три роки зроблено для того, щоб автомо�

більний рух звільнився від заторів, від

транзитного транспорту!”,— зауважив

Микола Азаров.

Роботи зі спорудження 52�ї станції мет�

ро “Теремки” Куренівсько�Червоноармій�

ської лінії наразі тривають цілодобово. Са�

ма платформа, оздоблена мозаїкою з семи

кольорів, уже готова приймати пасажирів.

Тут залишилось лише встановити ліфти та

світильники. Водночас метробудівці пла�

нують розпочати будівництво тупиків, у

яких розвертатимуться потяги, та завер�

шити спорудження другого вестибюлю. До

слова, при будівництві станції використо�

вуються матеріали виключно вітчизняного

виробництва.

“Готовність станції сьогодні становить

95 %. Ми вдало здійснили пробний про�

пуск поїзду, і це говорить про те, що неза�

баром вона може бути введена в експлуата�

цію. Оскільки це остання станція на “си�

ній” лінії, наразі ведеться будівництво ді�

лянки тунелю, де розвертатимуться поїзди.

Загалом за півтора місяця ми плануємо за�

вершити всі роботи”,— зазначив голова

КМДА Олександр Попов.

Паралельно метробудівці візьмуться і за

облаштування території навколо станції.

Зокрема тут планується спорудити пере�

хоплюючий паркінг, який дозволить меш�

канцям мікрорайону “Теремки” та місте�

чок�супутників залишати свої машини по�

близу метро і далі пересуватися містом під�

земкою.

“Ми очікуємо на великий пасажиропо�

тік, адже станція прийме на себе основне

навантаження з південного в’їзду в місто.

Саме тому ми плануємо тут будівництво

перехоплюючого паркінгу. Такий об’єкт,

облаштований поблизу станції “Іподром”,

вже довів свою ефективність. Мешканці з

задоволенням користуються такою аль�

тернативною схемою пересування містом,

адже це дозволяє їм оминати затори в цен�

тральній частині столиці”,— розповів

“Хрещатику” начальник КП “Київський

метрополітен” Володимир Федоренко.

Після завершення будівництва станції

“Теремки” метробудівці розпочнуть робо�

ти зі зведення не менш важливого та дов�

гоочікуваного для киян транспортного

об’єкта — четвертої гілки метро на Тро�

єщину.

За словами гендиректора ПАТ “Київ�

метробуд” Володимира Петренка, прохід�

ницькі щити з “Теремків” переїдуть на ву�

лицю Набережно�Хрещатицьку, саме там

буде стартовий майданчик будівництва.

Для початку планують спорудити дві стан�

ції на правому березі — “Глибочицьку” та

“Подільську” з пересадками на “Лук’янів�

ську” та “Тараса Шевченка” відповідно.

“Спорудження цих двох станцій дозволить

також розвантажити центральні переса�

дочні вузли, на яких зараз спостерігається

скупчення великої кількості пасажирів,

особливо у години пік”,— відзначив пан

Петренко.

Наразі проект знаходиться на розгляді в

уряді, і прем’єр�міністр України Микола

Азаров запевнив, що керівництво держави

буде вишукувати можливості, аби будів�

ництво метро в столиці України не припи�

нялося

Новини

Столична святкова феєрія
Київ із неб валим розмахом відзначив 22-й

день народження У раїни. Урочистий та піднесе-
ний настрій вир вав не лише центрі Києва, а й

ожном районі міста. За алом свят ванні
річниці Незалежності взяли часть близь о 500
тисяч иян та остей столиці, том числі й з-за
ордон .
Зран Хрещати та Майдан Незалежності пе-

ретворилися на а тивн та ці ав зон відпочин-
, де ожен охочий знайшов собі розва до д -

ші. А під вечір оловна площа раїни заповнилася
сміхненими обличчями тих, хто прийшов на фе-
єричний онцерт раїнсь их зіро . До велелюд-
ної юрби приєднався і олова КМДА Оле сандр
Попов.
За алом протя ом вечора онцерт відвідало

близь о 140 тисяч лядачів.
Дійство завершилося свят овим феєрвер ом.
На адаємо, з десятої одини ран на Хрещати-
проходив Все раїнсь ий фестиваль морозива

за частю провідних вітчизняних виробни ів. Від
Майдан Незалежності до Європейсь ої площі їз-
дили найрізноманітніші спортивні автомобілі,
бай и та арти. Кожен охочий змі взяти часть
спортивном фестивалі “Веселі старти на роли-
ах”. А на Хрещати пройшов фінал У раїнсь ої
Стрітбольної Лі и 3х3 та фінал Чемпіонат У ра-
їни з бас етбол 3х3. Видовищне спортивне дій-
ство тривало на 10-ти майданчи ах одночасно.
Столицею пройшов і Парад вишивано за час-

тю деле ацій із 20-ти областей У раїни. Від Мис-
тець о о Арсенал до оловної площі раїни р ха-
лися чотириметрові вози із диво-птахами, роз-
фарбованими традиційних мотивах народної
вишив и. Завершилося арнавальне дійство
флеш-мобом “Вишиван а-dance”. Відб вся та ож
фестиваль спортивно-сімейно о свята “Тато, ма-
ма, я — спортивна сім’я” та ба ато інших захо-
дів

“Свято творчої дитини” 
на Хрещатику
1 вересня об 11.00 на Хрещати в рам ах

свят вання Дня знань відб деться “Свято твор-
чої дитини”. У цей день позаш ільні за лади Ки-
єва роз аж ть дітям та їхнім бать ам про різно-
манітні рт и в районах столиці.
Я поінформ вали в Департаменті освіти й на-
и, молоді та спорт , захід відб ватиметься під
аслом: “А ти вже записався в рто ?”. Та , ма-
лень і ияни змож ть взяти часть майстер- ла-
сах та обрати заняття до вподоби. Крім то о, во-
ни змож ть на місці записатися в рто , се цію,
ст дію, спортивн або м зичн ш ол .
Усі за лади позаш ільної освіти на святі б д ть

розташовані та им чином, що бать и та діти змо-
ж ть ле о знайти дозвілля на б дь-я ий сма
зр чном для них районі Києва.
На адаємо, У азом Президента У раїни 2013

рі о олошено Ро ом дитячої творчості

Поїзд Київ�Ужгород 
стане щоденним
Державна адміністрація залізнично о транс-

порт У раїни (“У рзалізниця”) перевела поїзд
№ 13/14 Київ-Уж ород на щоденне рс вання.
Я на олош ється в прес-релізі “У рзалізниці”,

раніше цей поїзд рс вав через день ( непарні
числа з Києва та в парні — з Уж орода).
З 2 вересня потя и з Києва та Уж орода вир -

шатим ть щодня.
На адаймо, що форм вання “У рзалізниці” пе-

редбачає 188 пар потя ів, з них 119 пар — ціло-
річних, 36 пар — сезонних, 33 пари — за в азів-
ою

Народні ігри та забави у Пирогово
31 серпня та 1 вересня сіх охочих запрош ють

завітати до Національно о м зею народної архі-
те т ри та поб т У раїни на свято “День ш оля-
ра. Народні раїнсь і і ри та забави”.
В останні дні літніх ані л перед почат ом но-

во о навчально о ро на малень их остей М -
зею та їх бать ів че ає ці ава, весела та пізна-
вальна про рама — он рси, онцерти, танці, і -
ри, майстер- ласи та свят овий ярмаро , де
можна б де придбати і раш и народних майс-
трів з Києва, Рівно о, Л ць а. Більш детальн ін-
формацію про свят ов про рам дивіться далі.
Зо рема 31 серпня відб д ться: вист п дитячо-
о оле тив “Джерельце” із с. Ходосів а, он-
рс для дітей, вист п сопіл арів: Оле сія, Анас-

тасії та Марії Павлеч и, вист п Софій и Кайдано-
вич, танці та і ри з дитячим оле тивом “Дже-
рельце” із с. Ходосів а, дитячі читання за частю
письменниці Тетяни Винни приміщенні цер ов-
но-парафіяльної ш оли. 1 вересня цер ві Архи-
страти а Михаїла священи бла ословлятиме
ш олярів на навчання, цьо о ж дня відб деться
ро За он Божо о в приміщенні цер овно-пара-
фіяльної ш оли з с. Лоташеве Альнівсь о о р-н
Чер ась ої обл.
Місце проведення свята: майдан в е спозиції

“Середня Наддніпрянщина”
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Першими пасажирами потя а, що без ш м та с ладнень пройшов ділян , стали прем`єр-міністр У раїни Ми ола Азаров та олова КМДА Оле сандр Попов

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Станція метро “Терем и” завершить К ренівсь о-Червоноар-
мійсь лінію та дозволить значно по ращити транспортне спо-
л чення меш анців Терем ів та містечо -с п тни ів. Посадовці
всіх рівнів запевняють — вже за півтора місяця станція розпоч-
не обсл ов вати пасажирів. А після введення її в е спл атацію
метроб дівці розпочн ть роботи з б дівництва не менш важли-
во о для транспортно о бла опол ччя иян об’є та — четвертої
іл и метро на Троєщин .
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Проспект Перемоги розвантажать
До 10 вересня мають закінчити асфальтування дороги від в’їзду в Київ 
до станції метро "Святошин"
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Ре онстр ція проспе т Перемо и —
наймасштабніші цьом році роботи із
ремонт доро и в Києві. Уже незабаром
омпанія-підрядчи завершить ладати
асфальт на відріз від в’їзд в місто до
станції метро “Святошин”. Днями на цій
ділянці по лали третій — завершальний
шар по риття.

Кияни та гості міста, які часто в’їжджають до столиці

з Житомирського напрямку, за останні три місяці вже

звикли до “корків” на проспекті Перемоги. Наразі тут

триває масштабна реконструкція дорожнього покриття.

До речі, перша з вісімдесятих років минулого століття. У

п’ятницю, 23 серпня, рух автотранспорту на проспекті

Перемоги було обмежено до 4�х смуг на ділянці від

проспекту Академіка Палладіна до Святошинського

шляхопроводу. А 24 серпня було обмежено проїзд авто�

мобілів до 4�х смуг руху у напрямку виїзду з міста на

шляхопроводі, що розташований на перетині проспекту

Перемоги з проспектом Академіка Палладіна. За кілька

тижнів на реконструйованій магістралі встановлять від�

бійник і нанесуть розмітку. Коли завершать, водіям

“здадуть” готові перші 3,5 кілометри дороги. Роботи на

цьому відрізку шляху триватимуть до 10 вересня.

“З метою запобігання значних заторів на проспекті

Перемоги після закінчення сезону відпусток ми плану�

ємо завершити до 10 вересня роботи з реконструкції

шляхопроводу на перетині проспекту Перемоги та Ака�

деміка Палладіна, що дозволить розвантажити проїжд�

жу частину. Загалом до кінця цього року ми завершимо

ремонтні роботи на ділянці протяжністю 3,6 км, а також

реконструюємо 8 підземних пішохідних переходів”,—

розповів генеральний директор КК “Київавтодор” Пет�

ро Береговий під час робочого об’їзду з питань ремонту

об’єктів вулично�шляхової мережі столиці.

Як розповів “Хрещатику” Бейрі Кая, керівник пректу

по Києву компанії�підрядника “Онур�Конструкціонс”,

при реконструкції проспекту Перемоги використовують

новітні технології. Асфальт укладають у три шари —

нижній 8 сантиметрів, а середній та верхній по 6 санти�

метрів. Причому останній здатен “розподіляти” наван�

таження від коліс автотранспорту таким чином, що на

дорозі не утворюються “колії”. Загалом компанія гаран�

тує, що якщо на дорогу не буде більшого навантаження,

ніж передбачено у нормативах, то шляхопровід десять

років не потребуватиме ремонту. Цікаво, що підрядники

не лише мають сучасну техніку, а й власний асфальтний

завод та підприємство для виготовлення спеціальних хі�

мікатів, які використовують при укладанні доріг. Це до�

зволяє контролювати увесь процес і гарантувати якість

робіт.

До речі, за словами Петра Берегового, роботи на

проспекті Перемоги будуть виконуватися і в зимовий

період, щоправда через погодні умови не асфальтувати�

муть, а перекладатимуть комунікації та встановлювати�

муть гранітний бортовий камінь.

Загалом у рамках реконструкції проспекту Перемоги

буде покладено асфальтобетонне покриття проїжджої

частини на 11,5 км траси, замінено покриття тротуарів

та облаштовано велосипедні доріжки, здійснено капі�

тальний ремонт 17�ти підземних пішохідних переходів,

6�ти шляхопроводів. Загальна кошторисна вартість про�

екту становить 441 млн грн, наразі роботи виконано на

суму близько 50 млн грн.

Крім того, у рамках виконання завдання Президента

України щодо розвитку транспортної інфраструктури,

цього року проводиться капітальний ремонт дорожньо�

го покриття на 27�ми об’єктах, де ямковість сягала 40 %

від загальної площі вулиці, тому проведення поточного

ремонту було недоцільним. Загалом на капітальний ре�

монт вулиць було виділено 131 млн грн
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Річковий трамвай вийде у перший рейс
Я повідомляють КП “Плесо”, зв’яз із завершенням ре онстр ції

частини причальної набережної Поштової площі 28 серпня о 16.30 з при-
чал № 8 заплановано від риття першо о рейс річ ово о трамваю. Па-
роплав вир шить за маршр том: Поштова площа — Р санівсь а набе-
режна.
Перевезення пасажирів б де здійснюватись вечірні часи пі о 16.30 та

о 18.50 з Поштової площі; о 17.40 та 19.50 — з Р санівсь ої набережної.
Вартість проїзд становить 20 рн.
Перевезення піль ової ате орії ромадян здійснюється без оштовно

У деснянців новий дитячий майданчик
Напередодні Дня Незалежності У раїни малень і меш анці Деснянсь о-
о район отримали подар но від районної влади. За сприяння олови
Деснянсь ої РДА Станіслава Про опен а від рито новий дитячий майдан-
чи по в лиці Вол ова, 18.
“Це лише почато тієї опіт ої та цілеспрямованої роботи, я ми про-

водимо задля омфорт ожно о меш анця Деснянсь о о район . Попе-
ред ще ба ато починань та добрих справ. Ми й надалі б демо врахов -
вати пропозиції меш анців при план ванні заходів соціально-е ономічно-
о та льт рно о розвит район , адже все, що ми робимо, ми робимо
з т рботою про вас,” — зверн вся до прис тніх під час рочисто о від-
риття Станіслав Про опен о.
Дитячий майданчи с ладається з дитячо о спортивно о і рово о ом-

пле с “Ш оляр”, до я о о війшли анат та імнастичні ільця на балан-
сирі, пісочниці, ойдал и-балансир та підвісна одинарна ойдал а зі спин-
ою для сидіння.
З проханням встановити дитячий майданчи до Станіслава Про опен-
а зверн лися меш анці б дин ів по в л. Вол ова 16, 18, 20-а, 24 під час
з стрічі, я а відб лася 26 червня. З стріч пройшла з метою виявлення
проблем з тримання б дин ів та приб дин ових територій в Деснянсь о-
м районі, вирішення я их потреб є оперативно о втр чання.
Та ож під час розмови до олови Деснянсь ої РДА зверн лися меш ан-

ці б дин № 18 по в лиці Вол ова з проханням встановити о орож на
сходових переходах, оновити поштові с ринь и першом під’їзді та по-
ласти плит біля вход до парадно о. Крім то о, на прохання меш анців
б ло пофарбовано дитячий майданчи та завезено пісо по в л. Вол ова,
16 і роновано дерева біля б дин по в л. Вол ова, 20-а.
Наразі Деснянсь ій райдержадміністрації на ви онання дор чень Пре-

зидента У раїни проводиться а тивна робота щодо модернізації системи
роботи зі зверненнями ромадян та забезпечення оперативно о і ефе -
тивно о вирішення питань, я і ними пор ш ються

Цифра дня

4 823 900 000 
доларів США становив у столиці обсяг експорту товарів за
січень–травень 2013 року. Порівняно з січнем–травнем минулого року
обсяги експорту збільшились на 2,3 % 
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Енергозберігаючі мережі для святошинців
ПАТ “Київенер о” в міжопалювальний період здійснює ре онстр цію

розподільчих теплових мереж централізовано о опалення та арячо о во-
допостачання Cвятошинсь ом районі (жилмасиви Борща ів а та Ново-
біличі).
Зо рема фахівці замінять зношені мережі довжиною близь о 10,1 м

від трьох центральних теплових п н тів по в л. Корольова, Жол дєва
(Борща ів а) та Уборевича (Новобіличі) на нові с часні енер озбері аючі
тр бопроводи. За альна вартість робіт з пере лад и цих тепломереж
цьо оріч становитиме близь о 20,6 млн рн.
У рам ах цих робіт на сьо однішній день в азаних мі рорайонах вже

пере ладено близь о 4 м тепломереж централізовано о опалення та а-
рячо о водопостачання. За інчити роботи з ре онстр ції заплановано до
почат опалювально о сезон .
Зазначені тр бопроводи забезпеч ють теплопостачання меш анцям

27-ми ба атоповерхіво та 6-ти за ладам освіти.
“Протя ом останніх п’яти ро ів Святошинсь ом районі столиці енер-
ети и замінили майже 41 м зношених тр б мереж центрально о опа-
лення та арячо о водопостачання на нові — с часні, попередньо ізольо-
вані. Тіль и в 2012–2013 ро ах омпанія інвест є це понад 35 млн
рн”,— зазначив дире тор стр т рно о відо ремлено о підрозділ “Київ-
сь і теплові мережі” ПАТ “Київенер о” Єв ен Гл ша

Хабарника-страховика засудили до штрафу
Виро ом Шевчен івсь о о райс д столиці посадовця столичної

страхової омпанії, я ий зажадав від лієнта вина ород за прис о-
рення виплат по страховом випад , зас джено до штраф розмі-
рі 85 тис. рн.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Шевчен івсь ої про рат ри,

встановлено, що до начальни а правління розслід вання і вре лювання
збит ів однієї зі страхових омпаній зверн вся автовласни з привод от-
римання страхових оштів за пош одження автомобіля під час ДТП. За
мовами до овор , страхова омпанія б ла зобов’язана виплатити стра-
х вальни понад 23 тис. рн.
Водночас ході телефонної розмови начальни правління повідомив
лієнт , що за вина ород 6 тис. ривень зможе прис орити вирішення
питання щодо нарах вання йом страхових виплат.
Посадовця б ло ви рито під час передачі йом об мовленої с ми в а-

фе на площі Перемо и. Виро ом Шевчен івсь о о райс д столиці зло-
вмисни а визнано винним за ч. 3 ст. 368-3 КК У раїни – Одержання сл ж-
бовою особою приватно о права неправомірної ви оди – та зас джено до
штраф розмірі 85 тис. рн.
Крім то о, с д позбавив зас джено о права обіймати посади, пов’яза-

ні з ор анізаційно-розпорядчими ф н ціями, стро ом на 1 рі

Волгоградську відремонтують достроково
Голова Солом’янсь ої РДАМа сим Л ць ий дор чив завершити ремонт

проїжджої частини на в лиці Вол о радсь ій раніше заплановано о термі-
н . Нещодавно очільни район перевірив стан ви онання робіт із віднов-
лення асфальтно о по риття, адже розвито транспортної інфрастр т -
ри є одним із пріоритетних напрям ів, визначених про рамами Президен-
та У раїни Ві тора Ян овича.
В лицю Вол о радсь не ремонт вали вже майже 30 ро ів. У 2001 під

час ре онстр ції в лиць Уриць о о та Солом’янсь ої замінили трамвайні
олії на тролейб сний маршр т, але ремонт в лиці Вол о радсь ої не роз-
починали.
Сьо одні ведеться апітальний ремонт проїжджої частини за альною

площею 15,3 тис. в. м. Найближчим часом відремонт ють трот ари пло-
щею 11,77 тис. в. м та озеленять в лиці

Навчаємось разом
Керівники дошкільних навчальних закладів столиці провели
традиційну конференцію у новому форматі
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Днями ерівни и дош іль-
них навчальних за ладів
столиці провели ні альн
онференцію на тем :
“Стандарт столичної освіти
я основа ефе тивно о
розвит дош ільної освіти
міста Києва”. Місцем про-
ведення заход стала те-
риторія Національно о м -
зею-заповідни а “Битва за
Київ 1943 році” с. Нові
Петрівці під Києвом.

Цьогоріч традиційну конферен�

цію проводили у новому, незвично�

му та цікавому форматі. Так, під час

заходу делегація від кожного району

проводила професійні майстер�кла�

си та презентувала власні ноу�хау у

напрямках роботи з дітьми за про�

грамою “Впевнений старт”. Так, ви�

хователі столиці демонстрували

форми і методи виховного процесу:

навчання дітей через ігрову діяль�

ність, фізичний розвиток, роботу

над розвитком пізнавального інте�

ресу дітей, їх залучення до худож�

ньо�естетичної та трудової діяльно�

сті.

Зокрема команда Шевченківсько�

го району запросила колег з інших

районів на майстер�клас з розвитку

мовлення дошкільнят “Мовленнє�

вий водограй”. Під час майстер�кла�

су учасники ознайомились з дидак�

тичними іграми та ігровими вправа�

ми з формування фонетичних та

граматичних компетенцій дошкіль�

ників, пригадали дитячих письмен�

ників та їх твори, навчились роботи

з дитячим віршованим твором за до�

помогою схем.

Окрім того, усі бажаючі змогли

взяти участь у вікторинах та конкур�

сах, які були проведені у кожному

районі. Так, Солом’янська делегація

пропонувала учасникам на кілька

незабутніх хвилин поринути у яс�

краві моменти дитинства, запросив�

ши їх у подорож з чарівною Феєю.

На казковій лісовій галявині дорос�

лі�діти вишукували сліди тварин,

будували казкові замки, подорожу�

вали у космосі та навіть мали змогу

отримати власну зірку і загадати ба�

жання. Після цього всі охочі в обра�

зах улюблених казкових героїв

майстрували подарунки за методи�

кою японського мистецтва фуроши�

ки.

А от делегація Дніпровського

району пропонувала учасникам на�

вчитися перетворювати воду у вели�

чезні мильні бульбашки різними

способами — за допомогою рук, па�

лиць, мотузок. А під час майстер�

класу “Молочне чародійство” всі

охочі чаклували над молоком та

фарбами, створюючи кольорові ві�

зерунки.

Також у рамках конференції від�

булась виставка страв дитячого хар�

чування. Так, Деснянський район

запрошував скуштувати солодкий

плов, а Оболонська делегація допов�

нювала власні кулінарні шедеври

музичним фольклорним супрово�

дом.

Після огляду�дегустації страв бу�

ли визначені кращі у приготуванні

здорової та смачної їжі для дітей за

різними номінаціями — усі 10 райо�

нів стали переможцями цього кон�

курсу.

Крім того, для колег�вихователів

фахівці Інституту післядипломної

педагогічної освіти Київського

університету ім. Б. Грінченка про�

вели тренінги та представили ме�

тодичні новинки київських педа�

гогів щодо розвитку дітей дошкіль�

ного віку. Завершилась цьогорічна

серпнева конференція дошкілля

столиці святковим гала�концертом

педагогів “Дитячі пісні про голов�

не”.

“Наразі уся освітянська галузь

столиці активно працює над впрова�

дженням проекту “Стандарт сто�

личної освіти”, у якому важлива

роль відведена розвитку дошкілля

столиці, і де мають відбутися мас�

штабні зміни як у господарсько�ор�

ганізаційній діяльності, так і в на�

вчально�виховному процесі. Тож у

переддень початку нового навчаль�

ного року ми з вихователями сто�

личних дитячих садочків вирішили

попрацювати у незвичному для кон�

ференції форматі, однак результат

перевершив усі сподівання. Ми

встигли обговорити болючі питан�

ня, отримали слушні пропозиції

щодо подальшої роботи, а колеги

обмінялись практичним досві�

дом”,— зазначив заступник голови

КМДА Віктор Корж

Медична допомога в кроковій
доступності
Киян заохочують обрати сімейного лікаря
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

З 1 по 30 вересня пройде ампанія,
під час я ої ияни змож ть обрати
медпрацівни а, я ом довіряють. Це
же др а та а а ція — вперше са-
мостійно обрати сімейних лі арів
меш анцям столиці пропон вали то-
рі . Щоб на адати про цей захід,
представни и Департамент охорони
здоров’я КМДА запросили ж рналіс-
тів відвідати амб латорію сімейної
медицини Дарниць о о район , аби
продемонстр вати робот фахівців,
обсл ов ватися я их торі висло-
вили бажання понад 2 500 дарни-
чан.

У Києві триває реформування медичної галузі.

Торік можливістю отримати “власного” лікаря ско�

ристалося майже 40 % населення. Найбільш відпо�

відально до цієї справи поставилися мешканці Дар�

ницького та Дніпровського районів столиці. У Де�

партаменті охорони здоров’я цей факт пов’язують із

тим, що саме ці два райони були обрані пілотними

у впровадженні медичної реформи.

“У 2011 році в столиці розпочалося реформуван�

ня медичної галузі. Першочергово до реформ долу�

чилися саме Дарницький та Дніпровський райони.

За 2012 рік там значно поліпшилося обслуговуван�

ня на первинній ланці надання медичної допомо�

ги,— зауважив директор Департаменту охорони

здоров’я Віталій Мохорєв.— Можливість обрати

власного сімейного лікаря, терапевта чи педіатра —

також один із пріоритетів реформи. Адже світова

практика свідчить, що близько 80 % усіх звернень

пацієнтів вирішуються на рівні лікарів первинної

ланки. А відтак високий рівень довіри до лікаря

можна розглядати як запоруку здоров’я киян”.

Амбулаторію сімейної медицини на вулиці Ми�

шуги, 5 місцеві мешканці добре знають. За останні

роки тут зібрався колектив лікарів, яким довіряють.

У теплу пору року щодня на прийом до сімейного

лікаря приходять в середньому 25–30 пацієнтів,

взимку їх кількість зростає до 40 осіб. Загалом у

кожного сімейного лікаря на обслуговуванні понад

півтори тисячі громадян, а є й фахівці, у яких майже

три тисячі.

“У роботі сімейного лікаря дуже важливо, аби йо�

му вдалося налагодити особистісний контакт із па�

цієнтами. Крім того, сімейний лікар має більше

можливостей допомогти людині, ніж, наприклад,

терапевт. Адже сімейний лікар бачить пацієнта

змалку і знає усі можливі ризики для здоров’я. Тому

впевнена, що майбутнє за такими лікарями”,— роз�

повіла “Хрещатику” начальник Управління охоро�

ни здоров’я Дарницької РДА Лариса Грицишин.

Також у Департаменті охорони здоров’я ствер�

джують, що із впровадженням механізму вибору лі�

каря збільшилася кількість звернень у поліклініки

та амбулаторії. Практика свідчить, що пацієнти ак�

тивніше звертаються до обраного ними сімейного

лікаря, тож підвищується рівень виявлених на по�

чатковій стадії захворювань та знижується кількість

занедбаних випадків (онкологічних, туберкульозу

тощо). Завдяки поліпшенню профілактичної робо�

ти знижуються показники госпіталізації хворих у

стаціонар та кількість виїздів бригад швидкої ме�

дичної допомоги до хронічних хворих.

Тож протягом вересня кожен киянин за бажан�

ням зможе самостійно обрати собі лікаря. Гаран�

том права кожного обирати лікаря є Наказ Мініс�

терства охорони здоров’я України від 04.11.2011�

го. У ньому докладно виписані права щодо вільно�

го вибору та зміни лікаря, який надає первинну

медичну допомогу. Для цього треба звернутися до

реєстратури медичного закладу поряд з місцем

проживання та заповнити реєстраційну форму. Це

можна зробити протягом місяця — з 1 до 30 верес�

ня. Пацієнт може обрати лікаря, який працює не

за місцем проживання, але в такому випадку по�

трібно мати на увазі, що лікар не завжди зможе

оперативно реагувати на виклики додому. Якщо

громадянин задоволений обслуговуванням у свого

лікаря та не бажає його змінювати на іншого, пи�

сати заяву не потрібно.

“Уже в жовтні ми зможемо побачити статистику,

скільки киян захотіли змінити сімейного лікаря.

Для нас дуже важливо мати таку інформацію”,—

наголосив Віталій Мохорєв

Деле ація Дніпровсь о о район пропон вала часни ам навчитися перетворювати вод величезні мильні б льбаш и
різними способами – за допомо ою р , палиць, мот зо

З 1 по 30 вересня в столиці пройде ампанія, під час я ої ияни змож ть обрати медпрацівни а, я ом
довіряють
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Світ Івана Марчука запанував 
у Музеї історії Києва
Експозицію видатного художника відкрили до річниці закладу
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Кіль а десят ів робіт Івана
Марч а різних періодів
йо о творчості представлені
на першом поверсі М зею
історії міста Києва. Вистав-
а живопис “Нероз адані
тайни”, що від рилася на-
передодні Дня Незалежно-
сті, присвячена і ще одній
знаменній даті — першій
річниці від риття м зею.

Виставку “Нерозгадані тайни” ле�

гендарного Івана Марчука готували

спеціально до річниці і відзначили її

яскраво: виступом Київського акаде�

мічного театру українського фольк�

лору “Берегиня” та нагородженням

стотисячного відвідувача, який отри�

мав безстроковий вхідний квиток. А

видавництво “Фоліо” подарувало му�

зею репринтне видання легендарного

історико�топографічного нарису

“Опис Києва” відомого українського

історика та фольклориста Миколи

Закревського. Завітав на свято і

очільник міста Олександр Попов. “Я

гордий, що саме Іван Марчук вистав�

ляється у Музеї історії міста Києва

напередодні Дня Незалежності,—

відзначив голова КМДА.— Іван Сте�

панович — людина, яку знаю як ге�

нія. Ми пишаємося, що він — ки�

янин, що він з нами сьогодні”.

На виставку прийшло чимало ша�

нувальників творчості Івана Марчука,

який увійшов до британського рей�

тингу “100 геніїв сучасності” та є чле�

ном “Золотої гільдії” Міжнародної

академії сучасного мистецтва у Римі.

Техніка виконання Івана Марчука ро�

бить його твори несхожими на інші

полотна сучасних художників. Жар�

тома він називає свій стиль “пльонта�

нізмом”, що мовою його рідного села

на Тернопільщині означає “заплутане

волосся”. Нараховують вже десять пе�

ріодів творчості митця, “десять Мар�

чуків”, кожен з яких неповторний і

самобутній. Єднає їх почерк художни�

ка — незвичні лінії і пластика, без�

межна фантазія і гра кольорів. Він пи�

ше вільно і розкуто, вражаючи твор�

чими польотами та могутньою екс�

пресією.

В експозиції представлені і ліричні

пейзажі зі снігом, лісом та сонцем,

українськими хатами, і символічні

натюрморти, і чудернацькі портрети,

і абстрактні роботи з останнього цик�

лу “Погляд у безмежність”. Сама на�

зва виставки “Нерозгадані тайни” —

від назви однієї з картин, проте загад�

ка присутня чи не на кожному полот�

ні. Працює над полотнами художник

дуже скрупульозно, експериментує,

використовує різні матеріали і фарби.

“Для мене мистецтво — це життя і од�

кровення,— ділиться Іван Марчук.—

Іншої альтернативи нема. Й водночас

мистецтво — це каторга. Я працюю

365 днів на рік і без цього не можу”. З

натхненням чи ні — митець постійно

у роботі, дивуючи себе та інших. У до�

робку майстра понад чотири тисячі

картин, 60 з яких протягом місяця

можуть побачити відвідувачі музею.

Від Трипілля 
до Київської Русі

На четвертому поверсі музею до

річниці Незалежності України від�

крилася ще експозиція, археологіч�

на. Це частина виставкового проекту

“Україна — Світові” з колекції Му�

зею історичного культурного надбан�

ня “ПЛАТАР”, що нараховує близь�

ко 15�ти тисяч артефактів, зібраних

сучасними колекціонерами�мецена�

тами Сергієм Платоновим та Сергієм

Тарутою. Для виставки в Музеї історії

міста Києва відібрані показові та зна�

кові предмети, які відображають ви�

токи та розвиток української мис�

тецької культури, починаючи від

трипільської цивілізації, через кім�

мерійців, скіфів, сарматів до славет�

ної Київської Русі. Зокрема це фігур�

ки, горщики та посудини трипіль�

ської культури IV�V тисячоліть до 

н. е., скіфські та сарматські прикра�

си, глеки та потири часів Київської

Русі. А також золота пластина з дів�

чиною, яка танцює і дуже схожа на

частину корони, подарованої угор�

ському королю імператором Костян�

тином IX Мономахом

“Нероз адані тайни”.
Вистав а живопис
Івана Марч а

Вистав а “Від Трипілля до
Київсь ої Р сі” в рам ах про-
е т “У раїна — Світові”
Коли: до 22 вересня 2013 ро ,
рафі роботи: пн. з 10.00 до
16.00, вт.-чт. з 10.00 до 18.00,
пт.-нд. з 10.00 до 20.00
Де: М зей історії міста Києва,

в л. Б. Хмельниць о о, 7, тел.:
(044) 520-28-26
Вартість вит ів: 30 рн, для

ш олярів, ст дентів, пенсіоне-
рів — 15 рн

Про затвердження змін до адресного розміщення сезонних засобів 
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, затвердженого 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 30 квітня 2013 року № 668

Розпорядження № 1060 від 27 червня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства зовнішніх економічних

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

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

ля. Терміни та визначення понять”, рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 “Про затвердження Поряд

ку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально
культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в ут

риманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради”, рішення Київської міської ра

ди від 28 лютого 2013 року № 97/9154 “Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві”, з метою доповнення адресного розмі

щення сезонних засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити зміни до адресного розміщення сезонних засобів пе�
ресувної дрібнороздрібної торговельної мережі, затвердженого роз�
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 30 квітня 2013 року № 668, що до�
даються.

Голова О. Попов

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

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 
вул. Червоноармійська,35 1 шт.
вул. Червоноармійська,55 1 шт.
вул. Червоноармійська, 100 1 шт.
Вокзальна площа,2 1 шт.
вул. Воровського (на розі площі Перемоги,2) 1 шт.
просп. Юрія Гагаріна, 3 2 шт.
вул. Димитрова,7 І шт.
бульв. Дружби народів,23 1 шт.
вул. Еспланадна,20 1 шт.
Європейська площа 1 шт.
вул. Жилянська,5 1 шт.
Золотоворітський проїзд,3 2 шт.
вул. Зоологічна,3 2 шт.
Контрактова площа 2 шт.
вул. Кутузова (на розі бульв. Лесі Українки,21) 1 шт.
вул. Лаврська,7 1 шт.
вул. Леонтовича, 1 1 шт.
Либідська площа, 1 1 шт.
вул. Лисенка,1 1 шт.
вул. Маршала Малиновського,24/10 1 шт.
вул. Мечникова, 3 1 шт�
вул. Московська, 2 1 шт.
вул. Мельникова, 1�А 1 шт.
Оболонський проспект,20 1 шт�
просп. Перемоги, 35 2 шт.
просп. Перемоги,48 2 шт.
просп. Перемоги, 50 1 шт.
вул. Симона Петлюри (на розі вул. Жилянської) 1 шт.
вул. Політехнічна, 2/35 1 шт.
вул. Пушкінська,42/4 1 шт.
вул. Марини Раскової, 1 2 шт.

вул. Марини Раскової,11 1 шт.
вул. Рогнідинська, 13 1 шт.
вул. Старовокзальна, 25 1 шт.
вул. Тельмана, 1 1 шт.
вул. Тельмана, 3 1 шт.
вул. Льва Толстого, 5 2 шт.
вул. Льва Толстого, 6 1 шт.
бульв. Лесі Українки, 26 1 шт.
вул. Фізкультури,12 1 шт.
площа Фізкультури 1 шт.
вул. Червоноармійська, 57/3 1 шт.
вул. Червоноармійська,105 1 шт.
вул. Червоноармійська,143�145 1 шт.
пров. Тараса Шевченка, 1/2 1 шт.
вул. Богдана Хмельницького, 10 1 шт.
вул. Ярославів Вал, 2/40 1 шт.
вул. Раїси Окіпної, 2�а 1 шт.
вул. Кіото (на розі вул. Маршала Жукова) 1 шт.
вул. Оленівська (на розі вул. Межигірської) 1 шт.
вул. Дмитрівська,2 (на розі вул. Олеся Гончара, 94) 1 шт.
вул. Шолуденка (на розі вул. Григорія Андрющенка) 1 шт.
бульв. Івана Лепсе,4 1 шт.
вул. Просвіти (на розі Повітрофлотського проспекту) 1 шт.
вул. Трьохсвятительська, 4 1 шт.
пров. Червоноармійський, 14 1 шт.
вул. Ливарська (на розі пров. Куренівського) 1 шт.
вул. Борщагівська (на розі вул. Гарматної) 1 шт.
вул. Симона Петлюри (на розі вул. Жилянської) 1 шт.
вул. Смоленська,31/33 1 шт.
вул. Желябова,2 1 шт."

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 27.06.2013 № 1060

Зміни
до адресного розміщення сезонних засобів пересувної дрібнороздрібної

торговельної мережі, затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 30 квітня 2013 року № 668
Доповнити після слів і цифр “вул. Срібнокільська,20�в, 1 шт.” словами і цифрами такого змісту:
“вул. Артема,6�8 1 шт.
вул. Багговутівська (на розі вул. Овруцької) 1 шт.

Московський драматичний театр 
гастролює у столиці
Киянам представлять три вистави

Вже рік Олег Меньшиков є і художнім ке�

рівником, і директором одного з найстаріших

московських театрів. Він зізнається, що це

поєднувати складно, проте інакше не можна.

“У театрах неминуче відбувається війна між

директором і художнім керівником, утворює�

ться два табори, тому, скріпивши серце, я пі�

шов на це,— каже Олег Меньшиков.— Хочу,

щоб театр був одним з найвідоміших у Мос�

кві, а для цього потрібні хороші вистави, хо�

роша трупа, рівень професіоналізму до міц�

ного середнячка і добре технічне оснащен�

ня”. За його словами, глобальних реформ у

театрі не передбачається, а при виборі акто�

рів він відштовхується від драматургії і не ста�

вить перед собою завдання запрошувати “зі�

рок”. Володимир Андрєєв, який з 1990 року

був художнім керівником театру Єрмолової,

зазначив, що Олег Меньшиков легко заряд�

жає інших ідеєю, робить все просто і красиво.

“З подачі Олега в театр прийшов Валентин

Гафт, людина непередбачувана з важким

характером”,— говорить він. До речі, вчора

Володимир Андрєєв відсвяткував своє 73�

річчя в Києві.

Сьогодні у виставі “Портрет Доріана

Грея”, який в Росії назвали найбільш амбіт�

ною прем’єрою року, глядачі побачать ро�

ман XIX століття в обрамленні сучасних тех�

нологій. Сюжет Оскара Уайльда трансфор�

мувався у розповідь про те, як шоу�бізнес і

мас�медіа змінюють людину. Це інсценіза�

ція мемуарів успішного продюсера лорда

Генрі про головний проект його життя — До�

ріана Грея. Адже сьогодні тільки продюсер

має можливість створити достовірний міф

про нову надлюдину. Це сучасна історія

успіху і падіння, великих грошей і гранично�

го ризику, людської краси і морального ка�

ліцтва. У ролі лорда Генрі — сам Олег Мень�

шиков. Актор вперше вийшов на сцену теат�

ру, яким керує вже рік. Молодий режисер

Андрій Сазонов використав у постановці всі

найновіші технічні прийоми: на сцені весь

час присутній гігантський монітор, який по�

стійно переміщається, і технологія, що до�

зволяє “в прямому ефірі” розміщати акто�

рів, які стоять на однотонному тлі, в будь�

яке відеосередовище. За словами Олега

Меньшикова, екран у виставі є свого роду

дійовою особою.

У четвер у театрі Франка  покажуть виста�

ву “Найбільша маленька драма” за п’єсою

радянського актора Родіона Овчинникова.

Вона наповнена світлим гумором, любов’ю

до театру і тонкими роздумами про сутність

акторської професії. Героїв — старого про�

вінційного актора і суфлера, двох старо�

жилів театру — грають майстри, які знають

про театр все — народний артист СРСР Во�

лодимир Андрєєв і народний артист Росії

Валентин Гафт.

Режисер третьої вистави�концерту “Ор�

кестр мрії. Мідь”, що презентують у п’ят�

ницю,— Олег Меньшиков. За легендою,

одного разу ввечері він зустрівся з моло�

діжним духовим оркестром. І майже відра�

зу став його генеральним продюсером,

щоб боротися з несправедливим ставлен�

ням до оркестру, про який згадують тільки

на парадах або похоронах. Це оркестр, що

розповідає сумні і смішні історії, співає,

танцює,  виконує соло і акомпанує. Будь�

який номер програми — це театральна мі�

ніатюра, яку втілює група “акторів” з інст�

рументами. Віртуозно працюючи в синтезі

різних жанрів, 30 артистів у виставі вдало

поєднують слово, музику і танець

Ос ар Уайльд
“Портрет Доріана Грея”.

Коли: 28 серпня о 19.00
Де: МЦКМ Жовтневий палац,

в л. Інстит тсь а, 1
Вартість вит ів: 190-1900 рн

“Найбільша малень а
драма”

Коли: 29 серпня о 19.00
Де: Театр ім. І. Фран а, пл. І. Фран а, 3
Вартість вит ів: 290-990 рн

Вистава- онцерт “Ор естр мрії.
Мідь”

Коли: 30 серпня о 19.00
Де: МЦКМ Жовтневий палац,

в л. Інстит тсь а, 1
Вартість вит ів: 190-1990 рн.

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

C 27 по 30 серпня місті проходять вели і астролі Мос овсь о о
драматично о театр імені М. Н. Єрмолової, я ий очолює Оле
Меньши ов. Вперше за останні 25 ро ів Київ приїхала тр па відо-
мо о російсь о о театр с ладі 83-х чолові . На астролях в ра-
їнсь ій столиці артисти зі рають трьох виставах, дві з я их —
прем’єри театр останньо о театрально о сезон .

Різні періоди творчості митця єднає впізнаваний почер Марч а – незвичні лінії і пласти а, безмежна фантазія і ра
ольорів

Вже рі Мос овсь ий драматичний театр імені
М. Н. Єрмолової очолює відомий а тор та
режисер Оле Меньши ов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 28 серпня 2013 року

Про капітальний ремонт зелених насаджень 
у Чеховському сквері на розі вул. Воровського та пров. Чеховського 

в Шевченківському районі міста Києва
Розпорядження № 1061 від 27 червня 2013 року

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, Правил утриман)
ня зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово)ко)
мунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, з метою відновлення та поліпшення об’єктів благоустрою зелено)
го господарства міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень
Шевченківського району м. Києва виконати роботи з капітального ремон�
ту зелених насаджень у Чеховському сквері на розі вул. Воровського та
пров. Чеховського в Шевченківському районі міста Києва.

2. Роботи з капітального ремонту зелених насаджень у Чеховському
сквері на розі вул. Воровського та пров. Чеховського в Шевченківському
районі міста Києва здійснити за рахунок спонсорських внесків.

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

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

Голова О. Попов

Про створення Київської міської координаційної ради 
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ)інфекції/СНІДу

Розпорядження № 1068 від 27 червня 2013 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 926 “Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ)

інфекції/СНІДу”, в межах функцій органу виконавчої влади:

1. Створити при виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) Київську міську координаційну раду з пи�
тань протидії туберкульозу та ВІЛ�інфекції/СНІДу та затвердити її персо�
нальний склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Київську міську координаційну раду з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ�інфекції/СНІДу, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:
— розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 26 липня 2005 року № 1361 “Про ут�
ворення Київської міської координаційної ради з питань запобігання по�
ширенню ВІЛ�інфекції/СНІДу”;

— розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 05 грудня 2006 року № 1726 “Про

внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністра�
ції від 26.07.2005 № 1361”;

— розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 23 червня 2009 року № 705 “Про ство�
рення Київської міської ради з питань протидії туберкульозу”.

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

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

Голова
О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державноїадміністрації)
27.06.2013 № 1068

Персональний склад Київської міської координаційної ради 
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ)інфекції/СНІДу

Корж Віктор Петрович заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова Ради
Мохорєв Віталій Андрійович директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації), заступник голови Ради
Булах Лада Валентинівна представник Київського регіонального представництва громадської організації “Всеукра�

їнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”, заступник голови Ради (за згодою)
Юрченко Олександр Володимирович головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 5, секретар Ради
Члени ради:
Андрієнко Тимур Дмитрович представник міжнародного благодійного фонду “Вертикаль” (за згодою)
Бондаренко Анатолій Матвійович представник всеукраїнської благодійної організації “Час життя плюс” (за згодою)
Ващенчук Оксана Володимирівна представник громадської організації “Клуб “Еней” (за згодою)
Вовк Володимир Семенович заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Гусєва Ніна Павлівна голова Київського міського комітету товариства Червого Хреста (за згодою)
Збітнєва Оксана Іванівна заступник директора — начальник управління преси та інформації Департаменту суспіль�

них комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Костюренко Тетяна Миколаївна директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Кулеба Микола Миколайович начальник Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Павловська Катерина Борисівна директор благодійного фонду “ТБ�Надія” (за згодою)
Письменний Ігор Миколайович начальник сектору охорони здоров’я управління Державної пенітенціарної служби в м.

Києві та Київській області (за згодою)
Пономарьов Іван ВалерІйович заступник начальника управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС

України в м. Києві (за згодою)
Пропащев Олександр Віталійович заступник начальника Головного управління Держсанепідемслужби у м. Києві (за згодою)
Танцюра Валерій Анатолійович директор Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Тіщенко Світлана Павлівна виконавчий директор громадської організації “Крок за кроком” (за згодою)
Штанько Владислав Леонідович головний лікар Київського міського центрального протитуберкульозного диспансеру
Шлапак Алла Василівна голова постійної комісії Київської міської ради з питань гуманітарної політики (за згодою)
Ярий Володимир Володимирович головний лікар Київської міської клінічної наркологічної лікарні “Соціотерапія”

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
27.06.2013 № 1068

Положення
про Київську міську координаційну раду з питань протидії туберкульозу 

та ВІЛ)інфекції/СНІДу

1. Загальні положення
1.1. Київська міська координаційна рада з питань протидії туберкульо�

зу та ВІЛ�інфекції/СНІДу (далі — Рада) є постійно діючим консультативно�
дорадчим органом, що здійснює координацію діяльності місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ, міжнародних, громадських орга�
нізацій, в тому числі тих, що об’єднують людей, які живуть з ВІЛ�інфек�
цією/СНІДом, та людей, які живуть з туберкульозом, представників бізне�
сових кіл, об’єднань профспілок, роботодавців та релігійних організацій
(далі — зацікавлені сторони), що діють на території міста Києва, з метою
надання пропозицій по ефективній реалізації державної політики, консо�
лідованого використання коштів та удосконалення системи моніторингу
та оцінки у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ�інфекції СНІДу.

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами Укра�
їни, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Мініс�
трів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), а також цим Положенням.

Рада бере до уваги рішення Національної ради з питань протидії ту�
беркульозу та ВІЛ�інфекції/СНІДу (далі — Національна Рада).

2. Основними завданнями Ради є:
2.1. Координація діяльності та сприяння узгодженій діяльності зацікав�

лених сторін щодо протидії туберкульозу та ВІЛ�інфекції/СНІДу.
2.2. Розроблення та внесення на розгляд Національної ради та відпо�

відно голови Київської міської державної адміністрації пропозицій стосов�
но визначення пріоритетів та забезпечення реалізації державної політики
щодо профілактики туберкульозу та ВІЛ�інфекції/СНІДу, лікування, догля�
ду та підтримки хворих на туберкульоз, ВІЛ�інфікованих та хворих на СНІД
людей на засадах дотримання прав людини та гендерної рівності.

2.3. Сприяння раціональному та ефективному використанню коштів,
передбачених у державному та місцевих бюджетах, коштів зацікавлених
сторін, призначених для фінансування програм з профілактики туберку�
льозу та ВІЛ�інфекції/СНІДу, лікування, догляду та підтримки хворих на
туберкульоз, ВІЛ�інфікованих та хворих на СНІД людей.

2.4. Аналіз даних епідемічного нагляду захворюваності на туберкульоз
та ВІЛ�інфекції/СНІДу та інших досліджень з метою оперативного реагу�
вання на зміну епідемічної ситуації.

2.5. Інформування Національної ради, виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та громадськості
про стан реалізації заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ�інфекції/СНІДу.

2.6. Розроблення та внесення на розгляд голови Київської міської дер�
жавної адміністрації пропозицій до проектів регіональних програм та за�
ходів щодо протидії туберкульозу та ВІЛ�інфекції/СНІДу, а також проектів
нормативно�правових актів з питань забезпечення виконання цих про�
грам.

2.7. Розроблення та внесення пропозицій до Департаменту охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щодо фінансування програм та заходів стосовно
протидії туберкульозу та ВІЛ�інфекції/СНІДу для подальшого винесення

на розгляд сесії Київської міської ради в установленому порядку.
3.Рада має право:
3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію

від зацікавлених сторін, необхідну для виконання покладених на неї зав�
дань.

3.2. Заслуховувати інформацію зацікавлених сторін стосовно реаліза�
ції ними програм та заходів щодо протидії туберкульозу та ВІЛ�інфекції/
СНІДу, які фінансуються за державні кошти та/або з будь яких інших дже�
рел, не заборонених законодавством, зокрема Глобального фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

3.3. Утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та робочі гру�
пи для виконання конкретних завдань.

3.4. Скликати наради, конференції, семінари за участю зацікавлених
сторін.

3.5. Запрошувати в разі потреби для участі в засіданні Ради інших осіб,
які не є її членами.

3.6. Звертатися до Національної ради для отримання інформації, роз’�
яснень, консультацій та прийняття рішень.

3.7. Сприяти залученню вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів
міжнародних організацій, благодійних фондів тощо для реалізації програм
та заходів щодо протидії туберкульозу та ВІЛ�інфекції/СНІДу.

4. Рада зобов’язана:
4.1. Забезпечувати проведення регулярного комплексного аналізу

причин поширення епідемій туберкульозу і ВІЛ�інфекції/СНІДу та ефек�
тивності впровадження заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ�інфек�
ції/СНІДу в м. Києві. В межах компетенції проводити аналіз дотримання
місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, ор�
ганізаціями незалежно від форм власності вимог нормативно�правових
актів з питань протидії туберкульозу та ВІЛ�інфекції/СНІДу.

4.2. Інформувати Національну раду про свою діяльність шляхом подан�
ня річного звіту та плану роботи на наступний рік. Звіт і план роботи за�
тверджуються на останньому засіданні Ради в поточному році, підписую�
ться головою та секретарем і подаються Національній раді до 31 січня на�
ступного року за звітним.

4.3. Взаємодіяти з Комітетом з регіональної політики та Комітетом з
програмних питань Національної ради та брати участь в їх засіданнях.

4.4. Сприяти діяльності рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ�ін�
фекції/СНІДу при районних в місті Києві державних адміністраціях шляхом
надання їм методичної допомоги, участі членів ради в їх засіданнях, за�
прошення голів цих рад на засідання ради для звітування.

4.5. Забезпечувати навчання секретарів та членів рад з питань проти�
дії туберкульозу та ВІЛ�інфекції/СНІДу при районних в місті Києві держав�
них адміністраціях.

4.6. Широко інформувати громадськість про свою діяльність, прийняті
рішення та стан їх виконання шляхом оприлюднення інформації на офіцій�
ному інтернет�порталі Київської міської державної адміністрації, цільової
розсилки та в засобах масової інформації.

4.7. Висвітлювати в засобах масової інформації стан і результати ре�

алізації програм і заходів щодо протидії туберкульозу та ВІЛ�інфекції/СНІДу
в м. Києві.

5. Організація роботи Ради:
5.1. Раду очолює заступник голови Київської міської державної адмі�

ністрації відповідно до розподілу обов’язків.
5.2. До складу Ради входять представники зацікавлених сторін. Кіль�

кість членів Ради з числа підприємств, установ, міжнародних, громад�
ських організацій має становити не менше, ніж 40% від загальної кілько�
сті членів ради.

5.3. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) за поданням Департаменту охорони здоров’я виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.4. Голова Ради має двох заступників, один з яких є представником
місцевих органів виконавчої влади, а інший — представником громад�
ських організацій, у тому числі тих, що об’єднують людей, які живуть з
ВІЛ�інфекцією, та таких, що об’єднують людей, які живуть з туберкульо�
зом.

5.5. Організаційною формою роботи Ради є засідання.
5.6. Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який затвер�

джує голова Ради, але не рідше, ніж один раз на квартал. Позачергові за�
сідання проводяться в разі потреби. Ініціювати позачергові засідання мо�
же член Ради шляхом відповідного звернення з обґрунтуванням до голо�
ви Ради.

5.7. Рада провадить свою діяльність відповідно до регламенту. Регла�
мент роботи Ради затверджується на її засіданні.

5.8. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш
як дві третини її членів.

5.9. Члени Ради зобов’язані особисто брати участь у її засіданнях. Чле�
ни Ради, які у виняткових випадках не можуть особисто взяти участь у за�
сіданні, повинні завчасно письмово повідомити голову або секретаря Ра�
ди про делегування свого голосу уповноваженій особі та забезпечити її
участь у відповідному засіданні Ради.

5.10. Засідання Ради проводить її голова або, за дорученням голови,
один з його заступників.

5.11. За дорученням голови Ради підготовку засідань здійснюють за�
ступники голови, секретар та робочі групи Ради.

5.12. Рішення Ради приймається двома третинами голосів її членів,
присутніх на засіданні.

5.13. Рішення Ради оформлюється протоколом згідно з регламентом
роботи, який підписують голова Ради (в разі його відсутності — заступ�
ник голови) та її секретар. Рішення Ради мають рекомендаційний харак�
тер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних актів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації).

5.14. Зміни до переліку питань, попередньо визначених порядком ден�
ним засідання, вносяться за пропозицією будь�якого члена Ради і ухва�
люються шляхом відкритого голосування на початку засідання.

5.15. Рада здійснює контроль за виконанням своїх рішень та розглядає
на кожному засіданні стан їх виконання.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про заходи щодо впорядкування в’їзду 
вантажного транспорту в м. Київ
Розпорядження № 1070 від 27 червня 2013 року

Відповідно до статей 5,6, 9,27, 50, 52)1 Закону України “Про дорожній рух”, статей 19, 20, 21 Закону України “Про автомобільні
дороги”, рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 340/9397 “Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантаж)
них автомобілів у м. Києві” та з метою впорядкування руху вантажного транспорту, зменшення транспортного навантаження у
центральній частині міста, підвищення пропускної спроможності вулично)дорожньої мережі в місті Києві, і збереження у належ)
ному стані покриття автомобільних доріг, в межах функцій органу місцевого самоврядування: ‘

1. Визначити комунальне підприємство “Київдорсервіс” відповідаль�
ним за вжиття заходів, направлених на виконання рішення Київської місь�
кої ради від 22 травня 2013 року № 340/9397 “Про деякі заходи щодо впо�
рядкування руху вантажних автомобілів у м. Києві”.

2. Комунальному підприємству “Київдорсервіс”:
2.1 Провести обстеження інформаційно�вказівних дорожніх знаків ін�

дивідуального проектування та технічних засобів регулювання дорожньо�
го руху з інформацією про обмеження руху вантажного транспорту в м.
Києві встановлених на в’їздах у місто та у його центральній частині, при�
вести їх у відповідність до належного технічного стану згідно з вимогами
ДСТУ та при необхідності встановити додаткові.

2.2 За замовленням фізичних та юридичних осіб упродовж 5 робочих

днів розробляти схеми руху вантажних транспортних засобів з дозволе�
ною максимальною масою понад 4,5 тонни з урахуванням загальномісь�
кої дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху, для в’їзду
в центральну частину міста Києва.

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

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

Голова
О. Попов

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Київської міської Ради народних депутатів від 11 листопада 1991 року № 823 

“Про реєстрацію Статуту Свято)Троїцької парафії /релігійної громади/ 
Української православної церкви 
в Ватутінському районі м. Києва”
Розпорядження № 1078 від 1 липня 2013 року

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву настоятеля, голови пара)
фіяльних зборів, голови парафіяльної ради Свято)Троїцької парафії /релігійної громади/ Української православної церкви в
Деснянському районі м. Києва від 04 березня 2013 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 23 груд)
ня 2012 року № 2, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту Свято�Троїцької парафії /релігійної
громади/ Української православної церкви в Деснянському районі м. Ки�
єва, зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Київської міської
Ради народних депутатів від 11 листопада 1991 року № 823, виклавши
його в новій редакції, що додається.

2 Внести зміни до рішення виконавчого комітету Київської міської Ра�
ди народних депутатів від 11 листопада 1991 року № 823 замінивши сло�
ва: “Свято�Троїцької парафії /релігійної громади/ Української православ�

ної церкви в Ватутінському районі м. Києва” словами “Свято�Троїцької па�
рафії (релігійної іромади) Української Православної Церкви в Деснянсько�
му районі м. Києва Київської єпархії”.

Голова
О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про реконструкцію транспортного вузла 
на перетині просп. Перемоги 

з вул. Щербакова, під’їздів до шляхопроводу 
на перетині з просп. Палладіна 

та капітальний ремонт підземного 
пішохідного переходу біля станції метрополітену 

“Святошин”
Розпорядження № 1079 від 1 липня 2013 року

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

1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та рекон�
струкцію транспортного вузла на перетині просп. Перемоги з вул. Щер�
бакова, під’їздів до шляхопроводу на перетині з просп. Палладіна та капі�
тальний ремонт підземного пішохідного переходу біля станції метрополі�
тену “Святошин”.

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

3. Комунальній корпорації “Київавтодор” у встановленому порядку:
3.1. Визначити на конкурсних торгах генеральні проектну та будівель�

ну організації для проектування та виконання робіт, зазначених у пункті 1
цього розпорядження.

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

3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт.

3.4. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки�
єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро�
ку № 1051/1051.

3.5. 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.

3.6. Перезатвердити робочий проект “Реконструкція проспекту Пере�
моги”, затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 серпня
2012 року № 1400.

3.7. Використати напрацьовані матеріали робочого проекту “Рекон�
струкція проспекту Перемоги” при розробці проектно�кошторисної доку�
ментації для об’єкта, зазначеного в пункті 1 цього розпорядження.

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

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов�
леному порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, визначених у
пункті 1 цього розпорядження, до програм економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

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

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

Голова О. Попов 

“Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 30 жовтня 2001 року № 2294 
“Про реєстрацію Статуту релігійної громади 

Української Православної Церкви парафії на честь 
ікони Матері Божої “Всецариця” 
у Деснянському районі м. Києва“
Розпорядження № 1080 від 1 липня 2013 року

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, враховуючи заяву настоятеля, голови парафі)
яльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади Української Православної Церкви парафії на честь ікони Матері Бо)
жої “Всецариця” у Деснянському районі м. Києва від 04 березня 2013 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної
громади від 23 грудня 2012 року № 2, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади Української Пра�
вославної Церкви парафії на честь ікони Матері Божої “Всецариця” у Дес�
нянському районі м. Києва, зареєстрованого розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 30 жовтня 2001 року № 2294, виклав�
ши його в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адмі�
ністрації від 30 жовтня 2001 року № 2294, замінивши слова “релігійної
громади Української Православної Церкви парафії на честь ікони Матері
Божої “Всецариця” у Деснянському районі м. Києва” словами “релігійної

громади ікони Божої Матері “Всецариця” Української Православної Церк�
ви у Деснянському районі м. Києва”.

Голова
О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 28 серпня 2013 року

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 18 квітня 2000 року № 565 

“Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Української Православної Церкви парафії 

Різдва Христового у Харківському районі м. Києва”
Розпорядження № 1082 від 1 липня 2013 року

Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву настоятеля, голови пара)
фіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади Української Православної Церкви парафії Різдва Христового у Го)
лосіївському районі м. Києва від 17 травня 2013 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 03 берез)
ня 2013 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади Української Пра�
вославної Церкви парафії Різдва Христового у Голосіївському районі 
м. Києва, зареєстрованого розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 18 квітня 2000 року № 565, виклавши його в новій редак�
ції, що додається.

2. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адмі�
ністрації від 18 квітня 2000 року № 565, замінивши слова “релігійної гро�

мади Української Православної Церкви парафії Різдва Христового у Хар�
ківському районі м. Києва” словами “релігійної громади Української Пра�
вославної Церкви парафії Різдва Христового у Голосіївському районі 
м. Києва”.

Голова
О. Попов

Про затвердження переможця конкурсу із залучення інвестора 
до облаштування Арт)галереї під відкритим небом за адресою 

вул. Набережно)Хрещатицька, причал № 1,2 в Подільському районі
Розпорядження № 1084 від 15 липня 2013 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 “Про затвердження Положення про порядок
проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна)
чення, незавершеного будівництва, інженерно)транспортної інфраструктури міста Києва” та розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 травня 2012 року № 719 “Про проведення інвестиційно)
го конкурсу із залучення інвестора до облаштування Арт)галереї під відкритим небом за адресою вул. Набережно)Хрещатицька,
причал № 1,2 в Подільському районі”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переможцем конкурсу із залучення інвестора до облаш�
тування Арт�галереї під відкритим небом за адресою вул. Набережно�
Хрещатицька, причал № 1, 2 в Подільському районі (протокол постійно ді�
ючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будів�
ництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлово�
го призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної ін�
фраструктури міста Києва від 30 травня 2013 року № 41/2013) Товари�
ство з обмеженою відповідальністю “ГОЛОСІЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМ�
ПАНІЯ”.

2. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської

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

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

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

Голова
О. Попов

Про затвердження переможця конкурсу 
із залучення інвестора до встановлення (будівництва) атракціону 

“Колесо огляду” з супутніми об’єктами обслуговування 
біля Музею води на території Центрального парку культури 

та відпочинку
Розпорядження № 1088 від 2 липня 2013 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 “Про затвердження Положення про порядок
проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового при)
значення, незавершеного будівництва, інженерно)транспортної інфраструктури міста Києва” та розпорядження виконавчого ор)
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 травня 2012 року № 764 “Про проведення інвести)
ційного конкурсу із залучення інвестора до встановлення (будівництва) атракціону “Колесо огляду” з супутніми об’єктами обслу)
говування біля Музею води на території Центрального парку культури і відпочинку”, у межах функцій органу місцевого самовря)
дування:

1. Затвердити переможцем конкурсу із залучення інвестора до вста�
новлення (будівництва) атракціону “Колесо огляду” з супутніми об’єктами
обслуговування біля Музею води на території Центрального парку культу�
ри і відпочинку (протокол постійно діючої конкурсної комісії по залученню
інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будів�
ництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва від 17 трав�
ня 2013 року № 40/2013) Товариство з обмеженою відповідальністю “КИ�
ЇВ СІТІ ІНТЕРТЕЙМЕНТ”.

2. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської

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

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

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

Голова
О. Попов

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

від 23 вересня 2009 року № 1086 
“Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Української Православної Церкви парафії 

на честь Преподобного Миколи Святоші, Печерського Чудотворця 
у Дніпровському районі м. Києва”

Розпорядження № 1081 від 1 липня 2013 року
Відповідно до ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву настоятеля, голови пара)

фіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади Української Православної Церкви парафії на честь Преподобного
Миколи Святоші, Печерського Чудотворця у Дніпровському районі м. Києва 24 квітня 2013 року та протокол парафіяльних зборів за)
значеної релігійної громади від 22 березня 2013 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади Української Право�
славної Церкви парафії на честь Преподобного Миколи Святоші, Печер�
ського Чудотворця у Дніпровському районі м. Києва, зареєстрованого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 23 березня 2009 року № 1086, ви�
клавши його в новій редакції, що додається.

Голова
О. Попов

Про створення постійно діючої робочої групи 
з перевірки економічної обґрунтованості тарифів 

на житлово)комунальні послуги в місті Києві
Розпорядження № 1085 від 1 липня 2013 року

Відповідно до статті 6 Закону “Про житлово)комунальні послуги”, на виконання підпункту 1 пункту 7 протоколу № 41 засідання
Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 року та листа Мінрегіону України від 25 червня 2013 року № 7/20)9799, з метою пере)
вірки економічної обгрунтованості тарифів на житлово)комунальні послуги, які були підвищені у 2013 році, та посилення контро)
лю за цінами/тарифами на житлово)комунальні послуги:

1. Створити постійно діючу робочу групу з перевірки економічної об�
ґрунтованості тарифів на житлово�комунальні послуги в місті Києві та за�
твердити її склад, що додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — ке�
рівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення що�
до висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамарен�
ка Р. М.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про зміни у складі постійно діючої конкурсної комісії 
по залученню інвесторів до фінансування будівництва, 

реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, 

інженерно)транспортної інфраструктури міста Києва
Розпорядження № 1086 від 1 липня 2013 року

У зв’язку із змінами у персональному складі постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будів)
ництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно)
транспортної інфраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації
тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, затверджено�
го розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (в редакції
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2398):

Вивести із складу комісії:
Новицького Д. Ю. — директора Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Тютюнник О. В. — заступника начальника Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поворозника М. Ю. — першого заступника директора Департаменту — начальника управління регуляторної політики

та видачі документів дозвільного характеру Департаменту промисловості та розвитку підпри�

ємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції)

Увести до складу комісії:
Яковчука М. Ю. — депутата Київської міської ради (за згодою)
Кулаковського Ю. П. — директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації)
Садового С. М. — директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Мригу С. С. — першого заступника Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поворозника М. Ю. — заступника директора Департаменту — начальника управління координації регіональної еконо�

мічної політики Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)

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

Голова
О. Попов

Про додатковий соціальний захист дітей — інвалідів, 
які є сиротами або позбавлені батьківського піклування у 2013 році

Розпорядження № 1108 від 5 липня 2013 року
Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 22 травня

2013 року № 327/9384 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської
цільової програми "Турбота. Назустріч киянам” на 2011)2015 роки” та фінансування її заходів у 2013 році”, з метою подальшого за)
хисту дітей)інвалідів, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Надавати щомісячну матеріальну допомогу з травня до грудня 2013
року:

у розмірі 1200,0 грн:
— прийомним сім’ям, одному з батьків — вихователів дитячих будинків
сімейного типу, опікуну чи піклувальнику, які виховують дитину�інвалі�

да, яка є сиротою (померли або загинули обоє батьків), на кожну дитину�
інваліда�сироту;
у розмірі 900,0 грн:
— прийомним сім’ям, одному з батьків — вихователів дитячих будинків
сімейного типу, опікуну чи піклувальнику, які виховують дитину�інвалі�

да (на кожну дитину�інваліда);
— прийомним сім’ям, одному з батьків — вихователів дитячих будинків
сімейного типу, опікуну чи піклувальнику, які виховують дитину з ВІЛ�
контактом, ВІЛ� статусом (позитивним), контактом з гепатиту С, гепа�

титом С ( на кожну дитину).
2. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації):
2.1. Забезпечити за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Ки�

єва на 2013 рік на виконання рішення Київської міської ради від 22 трав�
ня 2013 року № 327/9384 "Про внесення змін до рішення Київської місь�
кої ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової
програми "Турбота. Назустріч киянам” на 2011�2015 роки” та фінансуван�
ня її заходів у 2013 році”, надання щомісячної матеріальної допомоги на
загальну суму коштів 1332,0 тис. грн дітям�сиротам та дітям, позбавле�
ним батьківського піклування, які є інвалідами, міста Києва, зазначеним у
пункті 1 цього розпорядження.

2.2. Виплату допомоги проводити особам, які перебувають на обліку в
органах праці та соціального захисту населення та Пенсійного фонду
України, відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за
згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у
банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30
серпня 1999 року № 1596, та Інструкції про виплату та доставку пенсій,
соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку, за�
твердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністер�
ства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2009 року
№ 464/156 та постановою правління Пенсійного фонду України від 28
квітня 2009 року № 14�1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 2
липня 2009 року за № 592/16608.

3. Службі у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) надавати списки дітей, зазна�
чених в пункті 1 цього розпорядження, Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної
адміністрації) щомісячно до 7 числа місяця, в якому буде проводитися ви�
плата.

4. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова
О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 19 лютого 2003 року № 237 
“Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, 

що належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва”

Розпорядження № 1109 від 5 липня 2013 року
Відповідно до статей 29, 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 18, 22 Закону України “Про столицю

України — місто)герой Київ”, статті 327 Цивільного кодексу України, статті 135 Господарського кодексу України, статті 14 Закону
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, пункту 2 Указу Президента України від 24 травня 2013 року 
№ 307/2013 “Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній
території”, пункту 3 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2000 року № 419, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвер)
дженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012
року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, врахо)
вуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012
року № 2383 “Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської місь)
кої ради (Київської міської державної адміністрації)”, та з метою підвищення ефективності розгляду питань діяльності підпри)
ємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади м. Києва, у межах функцій органу міс)
цевого самоврядування:

Унести зміни до розпорядження Київської міської державної адмініс�
трації від 19 лютого 2003 року № 237 “Про деякі питання діяльності тери�
торіальної громади міста Києва” (в редакції розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 01 лютого 2006 року № 135):

1. У тексті розпорядження слова “Головне управління комунальної
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)” в усіх відмінках замінити словами “Де�
партамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)” у відповідних від�
мінках.

2. Доповнити пункт 2 розпорядження абзацом такого змісту:
“Підприємствам, установам, організаціям, що використовують нерухо�

ме майно комунальної власності територіальної громади міста Києва, на�
давати до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ін�
формацію про наявність та використання такого нерухомого майна, про
надходження орендної плати від надання його в оренду в порядку, в стро�
ки та за формою, визначені цим Департаментом. При виникненні змін у
поданій інформації надавати відповідну уточнену інформацію за встанов�
леною формою у визначений Департаментом комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) строк."

3. У пункті 3 розпорядження:
3.1. Абзац п’ятий підпункту 3.1 викласти в такій редакції:
“� члени комісії — представники районної в місті Києві державної адмі�

ністрації, Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), Департаменту комунальної
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).”

3.2. В абзаці третьому підпункту 3.2 слова “начальник відповідного га�
лузевого головного управління (управління)” замінити словами “керівник
відповідного департаменту, іншого структурного підрозділу”.

3.3. Абзац п’ятий підпункту 3.2 викласти в такій редакції:

“� члени комісії — представники Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департа�
менту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).”

3.4. Підпункти 3.3,3.4 викласти в такій редакції:
“3.3. До складу комісій, передбачених підпунктами 3.1,3.2 цього

пункту, можуть бути залучені представники департаментів, інших струк�
турних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської  державної адміністрації), територіальних органів Міністерства
доходів і зборів України, органу державного фінансового контролю, ін�
ших органів.

3.4. Під час підготовки до засідання комісій підрозділи, на які згідно з
підпунктами 3.1 та 3.2 цього пункту покладено організацію та проведен�
ня засідань комісій, складають графік та визначають місце, дату та час
проведення засідань комісій у терміни, передбачені підпунктом 4.1 пунк�
ту 4 цього розпорядження, про що направляються повідомлення до Де�
партаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Департаменту комунальної власності м.
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), Департаменту економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та до інших органів (в разі необхідності) з проханням направити представ�
ників для участі в засіданні комісії."

4. У підпункті 4.2 пункту 4 розпорядження слова “галузевих управлінь”
замінити словами “департаментів, інших структурних підрозділів”.

5. У пункті 8 розпорядження слова “начальникам головних управлінь та
управлінь Київської міської державної адміністрації” замінити словами
“керівникам департаментів, інших структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
головам районних в місті Києві державних адміністрацій”.

Голова
О. Попов

Про встановлення на підпірній стінці між буд. 20)б та 22)б 
на Андріївському узвозі пам’ятного знака, 

присвяченого українсько)литовським історичним подіям 14 сторіччя
Розпорядження № 1110 від 5 липня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто)герой Київ”, “Про бла)
гоустрій населених пунктів”, протоколу № 2 засідання комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київ)
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 квітня 2013 року, з метою збереження історичних місць Ки)
єва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу Посольства Литовської Республіки в Україні
щодо встановлення на підпірній стінці між буд. 20�б та 22�б на Андріїв�
ському узвозі пам’ятного знака, присвяченого українсько�литовським іс�
торичним подіям 14 сторіччя.

2. Взяти до відома, що Посольство Литовської Республіки в Україні за�
безпечує:

2.1. Фінансування робіт з розробки, виготовлення та встановлення
пам’ятного знака.

2.2. Підготовку до урочистого відкриття пам’ятного знака 06 липня
2013 року.

3. Подільській районній в місті Києві державній адміністрації до 10 лип�

ня 2013 року провести роботи з опорядження міжбудинкового простору
між буд. 20�б та 22�б на Андріївському узвозі.

4. Координацію питань, пов’язаних з встановленням на підпірній
стінці між буд. 20�б та 22�б на Андріївському узвозі пам’ятного знака,
покласти на Управління охорони культурної спадщини виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції).

5. КП “Інженерний центр” спільно з Управлінням охорони культурної
спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департаментом містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 28 серпня 2013 року

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

ПАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд”
Розпорядження № 866 від 5 червня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи звернення ПАТ “Холдинго)
ва компанія “Київміськбуд” від 22 травня 2013 року № 02711/0/2)13, з метою надійного утримання та якісного обслуговування ін)
женерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�
мади м. Києва та передати у володіння та користування публічному акціо�
нерному товариству “Київгаз” газопровідні мережі ПАТ “Холдингова ком�
панія “Київміськбуд” згідно з додатком до цього розпорядження, в межах
та на умовах, визначених договором на володіння та користування май�
ном територіальної громади міста Києва, який укладений 21 квітня 2006
року між відкритим акціонерним товариством “Київгаз” та виконавчим ор�
ганом Київської міської ради (Київською міською державною адміністра�
цією).

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

печити приймання — передачу закінчених будівництвом об’єктів, зазначе�
них у пункті 1 цього розпорядження.

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

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

Голова
О. Попов

Додаток
до розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

05.06.2013 р. №866

ПЕРЕЛІК
зовнішніх газопровідних мереж, які приймаються 

до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються 
у володіння та користування відкритому акціонерному товариству “Київгаз”

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

адміністрації) під час виконання ІІІ черги робіт з будівництва об’єкта
“Реставрація та ремонт забудови, благоустрій території, реконструкція
інженерних мереж по Андріївському узвозу у Подільському районі м. Ки�
єва” опрацювати питання встановлення на міжбудинковому просторі між
буд. 20�б та 22�б на Андріївському узвозі макета замку литовського воє�
води.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

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

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

Голова
О. Попов

Про внесення змін у додаток 1 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 22 серпня 2011 року № 1484 

“Про використання майна комунальної власності 
територіальної громади міста Києва”

Розпорядження № 1113 від 5 липня 2013 року
Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист комунального

підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва від 18 березня 2013 року № 398, матеріали тех)
нічної інвентаризації, виконані Херсонським державним бюро технічної інвентаризації та в межах функцій органу місцевого са)
моврядування:

34 Будинок сезонного
літнього призначення
(літера У)

кв. м 1042 35,8 35,8 1 5,38 3,04 с. Більшовик Голопристанського
району Херсонської області, 
вул. Приморська,б/н

35 Будинок сезонного
літнього призначення
(літера К)

кв. м 1041 32,9 32,9 1 5,38 3,04 с. Більшовик Голопристанського
району Херсонської області, 
вул. Приморська,б/н

36 Будинок сезонного
літнього призначення
(літера Щ)

кв. м 1015 34,8 34,8 1 6,22 3,54 с. Більшовик Голопристанського
району Херсонської області, 
вул. Приморська,б/н

37 Будинок сезонного
літнього призначення
(літера Л)

кв. м 1012 32,9 32,9 1 5,61 3,50 с. Більшовик Голопристанського
району Херсонської області, 
вул. Приморська,б/н

38 Будинок сезонного
літнього призначення
(літера М)

кв. м 1043 32,9 32,9 1 3,69 2,17 с. Більшовик Голопристанського
району Херсонської області, 
вул. Приморська,б/н

1. Унести у додаток 1 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 серпня 2011
року № 1484 “Про використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва” такі зміни:

позиції 34,35,36,37,38 викласти в редакції: "

"
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апарату ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пузанова О. Г.
Голова 

О. Попов

Про утворення робочої групи з питань інтеграції біженців та осіб, 
які потребують додаткового захисту, в українське суспільство

Розпорядження № 1117 від 5 липня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тим)

часового захисту”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року № 605)р “Про затвердження плану заходів
щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року”, з метою ви)
рішення питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство у м. Києві та в межах
функцій органу місцевого самоврядування.

1. Утворити робочу групу з питань інтеграції біженців та осіб, які потре�
бують додаткового захисту, в українське суспільство та затвердити її
склад, що додається.

2. Робочій групі з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують до�
даткового захисту, в українське суспільство до 01 жовтня 2013 року роз�
робити та подати на затвердження в установленому порядку план заходів
щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в
українське суспільство на період до 2020 року.

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

Голова
О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

№ Назва об'єкта, адреса
розташування

Довжина, п/м Діаметр труб,
мм

Рік побудови Балансова вартість, грн

Первинна Залишкова

1. Газопровідні мережі до
житлових будинків по вул.
Білицькій, 18,20 (житловий
будинок 1; 2 між ПТУ > 28,
дитячим будинком "Малятко"
та про в. Рожевим)

1220,0 200 2012 2168257,2 2168257,2

Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів 
до реалізації інвестиційних проектів

Розпорядження № 1138 від 10 липня 2013 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо

об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно)транспортної інфраструктури міста Ки)
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189, та рішень постійно діючої конкурсної ко)
місії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно)транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням ви)
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протоколи
від 22 лютого 2012 року № 15/2012, 16 травня 2012 року № 20/2012, 27 червня 2012 року № 23/2012 та від 22 березня 2013 року
№ 36/2013), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку економіки міста Києва, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
(далі — Перелік), що додається.

2. Визначити замовниками реалізації проектів:
2.1. Дарницьку районну в місті Києві державну адміністрацію по об’єк�

тах, зазначених в пункті 1�3 Переліку.
2.2. Дніпровську районну в місті Києві державну адміністрацію по об’є�

кту, зазначеному в пункті 4 Переліку.
2.3. Солом’янську районну в місті Києві державну адміністрацію по

об’єктах, зазначених в пунктах 5�6Переліку.
2.4. Шевченківську районну в місті Києві державну адміністрацію по

об’єктах, зазначених в пункті 7,9 Переліку.
2.5. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Соло�

м’янського району м. Києва по об’єктах, зазначених в пунктах 8, 10 Пе�
реліку.

3. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське інвести�
ційне агентство” замовником підготовчих робіт для проведення інвести�

ційних конкурсів по об’єктах інвестування, зазначених у пункті 1 цього
розпорядження.

4. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне
агентство”:

4.1. Розробити орієнтовні техніко�економічні показники, можливі пе�
редпроектні пропозиції по об’єктах інвестування, зазначених у пункті 1
цього розпорядження.

4.2. Погодити в установленому порядку орієнтовні техніко�економічні
показники, можливі передпроектні пропозиції з Департаментом містобуду�
вання та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Департаментом земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) по об’єктах інвестування, зазначених у пункті 1 цього розпоряджен�
ня, та з Департаментом міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) по об’єктах, зазначених у пунктах 8�10 Переліку.

4.3. Вирішити в установленому порядку майново�правові питання до
початку проведення інвестиційних конкурсів.

4.4. Надати орієнтовні техніко�економічні показники, можливі перед�
проектні пропозиції та пропозиції до умов конкурсів до Департаменту еко�
номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) в установленому порядку для

підготовки умов конкурсів.
5. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Депар�
таменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Департаменту міського бла�
гоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), район�
ним в місті Києві державним адміністраціям, комунальному підприємству
по утриманню зелених насаджень Солом’янського району за запитами
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне агент�
ство” надавати необхідні висновки, погодження та матеріали для підго�
товки техніко�економічних показників щодо реалізації інвестиційних про�
ектів по об’єктах інвестування, зазначених у пункті 1 цього розпоряджен�
ня.

6. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на замов�
лення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне
агентство” у встановленому законодавством порядку надати містобудівні
умови та обмеження по об’єктах, зазначених у пунктах 1�8 переліку об’є�
ктів, які потребують залучення інвестицій.

7. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан�
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�
транспортної інфраструктури міста Києва в установленому порядку про�
вести інвестиційні конкурси із залучення інвестора.

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

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

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
10.07.2013 № 1138

Перелік об’єктів, 
які потребують залучення інвестицій

1. Будівництво блоку соціально�побутового обслуговування на ділян�
ці 19�20 у 9�му мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому
районі.

2. Будівництво блоку соціально�побутового обслуговування на дільни�
ці ділянці 32 в 11�му мікрорайоні житлового масиву Осокорки у Дарниць�
кому районі.

3. Будівництво житлового будинку з вбудованим центром мистецтв на
ділянці 36 у 10�му мікрорайоні житлового масиву Осокорки у Дарницько�
му районі.

4. Будівництво багатоповерхового паркінгу та переходу до станції мет�
ро “Лівобережна” біля Міжнародного виставкового центру (Броварський
проспект, 15) у Дніпровському районі.

5. Будівництво житлового будинку з дошкільним навчальним закладом
на бульв. Івана Лепсе, 81 — а у Солом’янському районі.

6. Будівництва льодової арени на вул. Героїв Севастополя, 35�37 у Со�
лом’янському районі.

7. Будівництво житлового комплексу з об’єктами громадського при�
значення на вул. Черкаській, 9�11 у Шевченківському районі.

8. Будівництва паркових атракціонів на вул. Миколи Василенка, парк
“Орлятко” у Солом’янському районі.

9. Облаштування парку “Веселка” на вул. Салютній, 1�а у складі: на�
вчального майданчика з вивчення правил дорожнього руху, оздоровчого
майданчика для літніх людей, спортивного паркур�майданчика у Шевчен�
ківському районі.

10. Облаштування мотузкового парку у парку “Супутник” на вул. Уман�
ській, 6 у Солом’янському районі.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про вирішення окремих питань роботи 
Київської міської територіальної комісії 

з погашення заборгованості 
паливно)енергетичного комплексу

Розпорядження № 1139 від 10 липня 2013 року
Відповідно до пункту 6.2 статті 6 Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств

паливно)енергетичного комплексу”, постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 190 “Про утворення Міжві)
домчої комісії з погашення заборгованості підприємств паливно)енергетичного комплексу”, розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2008 року № 931 “Про утворення Київської міської
територіальної комісії з погашення заборгованості підприємств паливно)енергетичного комплексу”, зареєстрованого в Головному
управлінні юстиції у місті Києві 25 липня 2008 року за № 19/785, зважаючи на необхідність врегулювання кадрових питань роботи
Київської міської територіальної комісії з погашення заборгованості підприємств паливно)енергетичного комплексу, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Призначити Голубченка Анатолія Костянтиновича, першого заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації, головою Київської
міської територіальної комісії з погашення заборгованості підприємств
паливно�енергетичного комплексу, утвореної розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 11 липня 2008 року № 931 “Про утворення Київської міської те�
риторіальної комісії з погашення заборгованості підприємств паливно�
енергетичного комплексу”, зареєстрованим в Головному управлінні юсти�
ції у місті Києві 25 липня 2008 року за № 19/785.

2. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 27 січня 2011 року № 92 “Про призна�
чення Мазурчака О. В. головою Київської міської територіальної комісії з
погашення заборгованості підприємств паливно�енергетичного комплек�
су” визнати таким, що втратило чинність.

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

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про затвердження Статуту комунального підприємства, “Зеніт” 
Деснянського району м. Києва

Розпорядження № 1140 від 10 липня 2013 року
Відповідно до статей 57, 58, 78 Господарського кодексу України, статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра)

їні”, статті 4 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб)підприємців”, на виконання пункту 4 рі)
шення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 № 396/6612 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать
до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Деснянської районної в місті Ки)
єві державної адміністрації”, з метою приведення статутів комунальних підприємств у відповідність до вимог законодавства Укра)
їни, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Статут комунального підприємства “Зеніт” Деснянсько�
го району м. Києва, що додається.

2. Комунальному підприємству “Зеніт” Деснянського району м. Києва
в установленому порядку зареєструвати статут в органах державної реєс�
трації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

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

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

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

Про перекладання водопровідної мережі Д=300 мм 
на вул. М. Пимоненка від вул. Студентської 

до вул. Глибочицької
Розпорядження № 1137 від 10 липня 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”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про
Правила благоустрою міста Києва", з метою забезпечення безперебійного водопостачання та гарантованого пожежогасіння існу)
ючої та перспективної забудови вулиць М. Пимоненка, Студентської, Глибочицької та прилеглих вулиць у Шевченківському райо)
ні, 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 перекладання
водопровідної мережі Д=300 мм на вул. М. Пимоненка від вул. Студент�
ської до вул. Глибочицької.

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 експертизи та затвердити в установленому порядку.

2.3. Забезпечити виконання робіт з перекладання водопровідної мере�
жі Д=300 мм на вул. М. Пимоненка від вул. Студентської до вул. Глибо�
чицької у місті Києві відповідно до затвердженої в установленому поряд�
ку проектно�кошторисної документації.

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

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

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

2.7. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині роз�
риття, а тротуарів — за типом існуючого на ділянці в межах розриття та
передати за актами на утримання комунальному підприємству “Шляхово�

експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шля�
хів та споруд на них Шевченківського району” м. Києва.

3. Під час укладання замовником договору підряду на виконання робіт
з перекладання водопровідної мережі Д=300 мм на вул. М. Пимоненка від
вул. Студентської до вул. Глибочицької у місті Києві передбачити умови
щодо надання підрядником гарантії якості виконання робіт та встановити
гарантійні строки експлуатації об’єкта.

4. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт на об’єкті,
зазначеному у пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва з подальшою переда�
чею у володіння та користування відповідним експлуатаційним організа�
ціям.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити в установленому порядку зарахування майна до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва після завершення робіт на об’є�
кті, зазначеному у пункті 1 цього розпорядження.

6. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) пропозиції щодо включення до програм економічного і со�
ціального розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки об’єкта, зазна�
ченого у пункті 1 цього розпорядження.

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

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко



7

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 28 серпня 2013 року

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва зовнішніх теплових мереж
публічного акціонерного товариства “Універмаг “Дитячий світ”

Розпорядження № 1122 від 5 липня 2013 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування

прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”,
враховуючи звернення публічного акціонерного товариства “Універмаг “Дитячий світ” (лист від 26 червня 2013 року № 01-4/134/1) з метою надійного утримання та якісного об-
слуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної
власності територіальної громади міста Києва і
передати у володіння та користування публіч�
ному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
зовнішні теплові мережі публічного акціонерно�
го товариства “Універмаг “Дитячий світ” згідно
з додатком до цього розпорядження в межах та
на умовах, визначених угодою щодо реалізації
проекту управління та реформування енерге�
тичного комплексу м. Києва від 27.09.2001 (зі
змінами та доповненнями), яку укладено між АК
“Київенерго” та виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною
адміністрацією).

2. Департаменту комунальної власності м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) забез�
печити приймання�передачу зовнішніх теплових
мереж, зазначених у пункті 1 цього розпоряджен�
ня на умовах, визначених відповідною Угодою.

3. Заступнику голови Київської міської дер�
жавної адміністрації — керівнику апарату вико�
навчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) Пузанову
О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в за�
собах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

4. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  05.07.2013 № 1122

ПЕРЕЛІК 
зовнішніх теплових мереж, які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста

Києва та передаються у володіння та користування публічному акціонерному товариству “Київенерго”

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№ Назва об'єкта,
адреса
розташування

Довжина, мм Діаметр труб,
мм

Кількість
колодязів,
т/камер

Рік
побудови

Балансова вартість, грн

ЦО ГВП ЦО ГВП Первинна Залишкова

1. Зовнішня
теплова мережа
на вул. Андрія
Малишка, 3 від
місця врізки в
ТМ діаметром
400 до
зовнішньої
стінки
ТК 222/262

2х 1,95
Засувки
ДУ 1256

2 шт.

125
125

2006 3599 3095

Державне підприємство з питань поводження з відходами
я вторинною сировиною (м. Київ, в л. Лобачевсь о о, 23-В)

повідомляє про намір передати в оренд о реме
індивід ально визначене майно, а саме:

- три вантажні автомобілі МАЗ 437040-80;

- автомобіль Mitsubishi Fuso Canter;

- подрібнювач "Шредер".

Основні мови он рс :

1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі стар-
товим. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць, серпень 2013 ро ,
становить 2558,40 рн без рах вання ПДВ.

2. Цільове призначення — транспорт вання твердих поб тових відходів та под-
рібнення вторинної сировини.

3. Стро оренди — 5 (п'ять ро ів).

4. Переможець он рс омпенс є витрати орендодавця, пов'язані з проведен-
ням незалежної оцін и об'є та оренди та оп блі ванням о олошень про он рс і
йо о рез льтати засобах масової інформації.

Кон рс б де проведено 17.09.2013 об 11.00 за адресою: 02090, м. Київ, в л. Лоба-
чевсь о о, 23-В, ім. № 20. Заяв и часни ів приймаються до 10.00 17.09.2013 ро .

Перелі до ментів, я і подаються претендентами для часті в он рсі:

- до менти, що посвідч ють повноваження представни а юридичної особи;

- заява про намір зяти в оренд майно, що належить до державної власності, із
зазначенням наймен вання, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних
ре візитів заявни а;

- посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів; опія випис и або витя з
Єдино о державно о реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців; о-
пія паспорта (с. 1, 2, 11) для фізичної особи;

- завірен належним чином опію звіт про фінансові рез льтати претендента з
рах ванням дебіторсь ої і редиторсь ої забор ованостей за останній рі ;

- довід , видан повноваженим ор аном (ор анізацією) про те, що стосовно пре-
тендента не пор шено справ про бан р тство;

- опія ліцензії на здійснення юридичною особою о ремо о вид діяльності (за на-
явності та о о).

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в с дове засідання в я ості
відповідача Д'ячен а Кирила Ярославовича, я ий проживає за адресами: м. Київ,
в л. Рейтарсь а, 4, в. 1, та м. Київ, пров. Вільшансь ий, 13 по цивільній справі за
позовом П блічно о а ціонерно о товариства "У рсоцбан " до Д'ячен а Кирила
Ярославовича про звернення стя нення на предмет іпоте и. Роз ляд справи
призначено на 10.30 1 жовтня 2013 ро в приміщенні Шевчен івсь о о районно о
с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-б, аб. 45.

В разі неяв и відповідача Д'ячен а К.Я. в с дове засідання, справа б де
роз лядатися йо о відс тність за наявними справі до азами. Крім то о, с д
роз'яснює відповідач йо о обов'язо повідомити с д про причини неяв и в с дове
засідання.

С ддя Н.Б. Воло ітіна

Корс нь-Шевчен івсь ий районний с д Чер ась ої області повідомляє, що
на 09.30 13 вересня 2013 ро призначено роз ляд цивільної справи за позовом
БОЙКО ЮЛІЇ МИКОЛАЇВНИ до БОЙКА МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА про розірвання
шлюб та про стя нення аліментів. БОЙКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ ви ли ається в
с дове засідання я відповідач. В разі неяв и останньо о справ б де роз лян то
йо о відс тність. Адреса с д : в л. Га аріна, 59, м. Корс нь-Шевчен івсь ий,
Чер ась а область.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою:
в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва.
Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва, аб. 524,

телефони для довідо : 202-61-77, 202-61-76.

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара терис-
ти а

Місцезнаход-
ження

За альна
площа,
в.м

Запропонована заявни ом мета
ви ористання приміщення

Стро оренди
запропонова-
ний заявни-

ом

Орендна
плата за
1 в.м, рн

Розмір
місячної
орендної
плати, рн.

1.

Ком нальне підприємство
"Київпастранс"

в л. Набережне шосе, 2,
м. Київ, 04070,
тел. 254-65-20,

279-20-31

1 поверх
Краснова

Ми оли, 25, літ. А
138,00

Їдальня, я а не здійснює продаж
товарів піда цизної р пи

Станом на 31.07.2013

2 ро и 364 дні

51,35 7085,65

2 1 поверх
Хохлових сім'ї,
7/9, літ. Б

127,00
Їдальня, я а не здійснює продаж то-

варів піда цизної р пи
67,86 8617,61

3 1 поверх Мельни ова, 50 88,47
Майстерня, що здійснює технічне

обсл ов вання та ремонт
автомобілів

35,39 3130,79

4
Дитяча лінічна лі арня № 8,
в л. Мельни ова, 18 м. Київ,

04050, тел. 483-80-89
цо оль Мельни ова, 18 90,20

Тор овий об'є т з продаж
непродовольчих товарів (сл хові

апарати)

Станом на 27.03.2013

2 ро и 364 дні 132,14 11919

5
Київсь а місь а лінічна лі арня
№ 10, м. Київ, проcп. 40-річчя
Жовтня, 59-б, тел. 525-53-19

1 поверх
(вестибюль)

просп. 40-річчя
Жовтня, 59-Б, .3

5,00
Тор овий об'є т з продаж

непродовольчих товарів (автомат з
продаж бахіл)

Станом на 26.07.2013

2 ро и 364 дні 223,12 1115,62

6

Київсь а місь а лінічна
лі арня № 3, 02125, м. Київ,

в л. П. Запорожця, 26,
тел. 540-95-25

1 поверх
П.Запорожця, 26,

. 3
7,40

Тор овий об'є т з продаж
продовольчих товарів, рім товарів

піда цизної р пи

Станом на 28.02.2013

2 ро и 364 дні 60,09 444,67

7

Ком нальне підприємство
"Київжитлоспеце спл атація",

м. Київ, в л. Володимирсь а, 51-А
тел: 234-23-24, 234-89-45

1, 2 поверхи
Лайоша Гавро, 6,

літер А
55,30

Розміщення с б'є та
осподарювання, що здійснює

поб тове обсл ов вання населення

Станом на липень 2013

2 ро и 364 дні 33,08 1829,56

8 1 поверх
Гарматна, 31,

літ.А
48,80 Страхова омпанія

Станом на липень 2013

2 ро и 364 дні 176,77 8626,57

9 1, 2 поверхи
Хрещати , 19,

літ.А
162,00 Офіс

Станом на червень 2013

2 ро и 364 дні 207,15 33558,4

10 1 поверх
просп. Бажана, 3,

літ.А
5,00 Офіс

Станом на травень 2013

2 ро и 364 дні 107,75 523,75

11 1, 2, 3 поверхи
Оболонсь а, 21,

літ.А
94,35 Офіс

Станом на 31.03.2013

2 ро и 364 дні 145,07 13687,61

12 підвал
Рев ць о о, 15,

літ.А
229,40 С лад

Станом на липень 2013

2 ро и 364 дні 36,2 8305,15

13

Оле сандрівсь а лінічна лі арня
м. Києва, 01601, м. Київ,
в л. Шов овична, 39/1,

тел. 255-15-98

1 поверх
Шов овична,
39/1, .4

2,00 Бан омат

Станом на 01.03.2013

2 ро и 364 дні 704,86 1409,72

14

Ком нальне підприємство
"Київпастранс",

в л. Набережне шосе, 2, м. Київ,
04070, тел. 254-65-20, 279-20-31

1, 2 поверхи
Фр нзе, 132,

літ. Б
3446,80

С б'є т осподарювання, що
ви отовляє р хомий с лад місь о о

еле тротранспорт

Станом на 31.05.2013

2 ро и 364 дні 13,37 46091,89

15

2 поверх
Сосніних сім'ї,
3/5, літ. А

47,60
С б'є т осподарювання, що

ви отовляє р хомий с лад місь о о
еле тротранспорт

Станом на 31.05.2013

1 поверх
Сосніних сім'ї,
3/5, літ. Б

52,30 2 ро и 364 дні 20,99 2096,67

№
з/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Розмір місячної
орендної плати,

рн
Приміт и

1.
Ком нальне підприємство по триманню житлово о

осподарства Дніпровсь о о район м. Києва
(02002, м. Київ, в л. Челябінсь а, 9-Г, т.517-39-91)

Підвал
Хар івсь е
шосе, 11

98,20
Розміщення с б'є та оспода-
рювання, що здійснює поб то-
ве обсл ов вання населення

2 ро и 364 дні 1654,17
Необхідно забезпечити
проведення бла о строю

приле лої території

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація).

Я отинсь ий районний с д Київ-
сь ої області повідомляє, що роз ляд
цивільної справи № 382/1558/13-ц за
позовом Бабаєва Рашада Севдар О ли
до Баз іної Оль и Сер іївни про розір-
вання шлюб відб деться 3 вересня
2013 ро о 10.00.

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

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 23.08.2013 № 1166 роздрібні тарифи на
еле троенер ію для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до
форм вання єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни вересні 2013 ро становитим ть:

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

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

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

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

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові потреби релі ій-
них ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова НКРЕ №344 від 17.03.2011) 30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

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

25,78 25,78

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

Пі овий період

0,35
1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00
з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 18.00
з 22.00 до 23.00
з 8.00 до 10.00
з 18.00 до 22.00

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

0,4
1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00
з 7.00 до 23.00
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АДРЕСА: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51-б, ТЕЛЕФОН: 234-27-35

ПЕРЕДПЛАТА 
НА ГАЗЕТУ «ХРЕЩАТИК»

ЗА
ПІВЦІНИ

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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Кольороподіл А2 

(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимир�

ська, 51�а,

репроцентр 

газети «Хрещатик».

repro.kreschatic.kiev.ua
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СПОРТ
Хрещатик 28 серпня 2013 року

Температура +14°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура +20°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 41 м/с

Вологість повітря 50 %

Температура +16°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 65 %

Прогноз погоди на 28 серпня 2013 року

ОВНИ, вас очі ють ці аві знайомства. Виріш йте самі, в я е
р сло їх трансформ вати. На сл жбі виб хонебезпечна обстанов-
а, тримайте язи під онтролем, не плетіть інтри , інт їція може
зрадити саме тоді, оли нама атиметеся звести рах н и з рив-
дни ами чи о ось обман ти.
ТЕЛЬЦІ, не варто піарити себе на ромадсь ій арені, на ваші

ре ламні трю и люн ть ниці д хом люди. А ось тр довій діяль-
ності ви б дете неперевершені, отримаєте мар висо ої я ості я
спеціаліст широ о о профілю.
БЛИЗНЯТА ма симально продемонстр ють себе ролі м дре-

ця-наставни а, саме в робочом офісі та дале о від домів и вас
оцінять ідно. З домочадцями та шефом, на жаль, все навпа и.
РАКИ, події дня запро рамовані армічно, йде відл нння життє-

вих сценаріїв із попередніх реін арнацій, цей час підсвідомість
фонтан є не ативом, я ий слід проп сти через “фільтр” свідом-
лення доп щених олись помило ...
ЛЕВИ, роші — це ябл о розбрат в стос н ах з людьми, по-

ставте на перше місце не матеріальні, а д ховні бла а, тоді мир та
зла ода стан ть арантом партнерсь ої стабільності. Ваше щастя,
спіхи в житті та роботі — в армонійній співдр жності.
ДІВИ, зоряний час старт вав, призи долі поперед , а тивіз йте

діяльність на всіх фронтах, насамперед дос оналюйтеся я про-
фесіонал, до вас завітають ори інальні ідеї, я і можна прод тивно
реаліз вати.
ТЕРЕЗИ, в офісі, я на мінном полі, промахи сл жбовій діяль-

ності, аверзи таємних недр ів немин чі, але при мові, що не-
бла ородно ставитиметеся до оле , вдавшись до помсти, ви он -
ватимете тр дові обов’яз и нея існо.
СКОРПІОНИ, займайтеся домашнім бла о строєм, ремонт йте,

прибирайте, чеп ріть домів , тоді й на д ші розпо одиться. Бо від
романтичних походеньо — нія ої радості, одна ж рба та розчар -
вання.
СТРІЛЬЦІ, з мійте домовитись з людьми з б дь-я ої теми, міт-

ливість, дипломатична неординарність — ось що вас врят є від во-
рожих нападів та с андалів. Зате в ієрархії “ ерівни -підле лий” с -
цільні про оли.
КОЗОРОГИ, навантаж йте міз и і працюйте оловою, інтеле т,

висо а фахова рамотність — це ваші од вальни и, джерело при-
б т . Вчити, рити вати ні о о не треба, по аз йте не на словах,
а на ділі свій с перпрофесіоналізм та адров цінність.
ВОДОЛІЇ, не звертайте ва и на людей, отрі вами орд ють,

певнити їх протилежном — марна трата сил, станьте самі собі
паном, сл хайте серце і чиніть по йо о на аз .
РИБИ, заховайтеся в “о оп” від ворожо о наст п , бо бойовій

перестрілці переможців не б де, задовольняйтеся “нічиєю” і чис-
тіть “пір’яч о” під рідним дахом. Дім — це тил, де можна ритися
та поб ти наодинці, допомо ти рідним вирішенні їхніх проблем

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

Київське "Динамо" переграло
запорізький "Металург"
Команда Олега Блохіна на виїзді здобула перемогу з рахунком 2:1

Київське “Динамо” в рамках 7�го

туру вирушило в Запоріжжя на зу�

стріч з “Металургом”. Стартові хви�

лини матчу кияни очікувано прове�

ли досить потужно. Команда Олега

Блохіна прагнула якомога швидше

забити, щоб відчути впевненість. І

перший момент не змусив себе че�

кати. Голкіпер “Металурга” недале�

ко вибив м’яч, і Андрій Ярмоленко з

15�ти метрів пробив по напівпорож�

ніх воротах, але за господарів зіграла

поперечина. Цей момент позитивно

позначився на столичних футболіс�

тах, а от господарі відчували себе не

зовсім комфортно на тлі “Динамо”.

Тим часом гості продовжували ата�

кувати, активно використовуючи

фланги. Цілком очікувано “біло�си�

ні” досить швидко повели в рахунку.

Андрій Ярмоленко отримав переда�

чу у вільній зоні і прострілив вздовж

лінії штрафного майданчика на Дьє�

мерсі Мбокані, який влучив у по�

рожній кут воріт. Забитий м’яч іс�

тотно не змінив картину, що відбу�

валася на полі. “Динамо” навіть у

гостях відчувало себе впевнено, і ки�

яни продовжували атакувати. “Ме�

талург” розумів, що така гра не обі�

цяє для них нічого хорошого. Госпо�

дарі намагалися потихеньку перехо�

дити на пресинг, але противники з

честю виходили з нього. Перший

момент футболісти “Металурга”

створили вже ближче до середини

першого тайму. А от кінцівка першої

45�хвилинки вийшла дуже спокій�

ною. На перерву команди пішли з

мінімальною перевагою гостей.

Другий тайм господарі поля поча�

ли трохи активніше. “Металург” на�

магався вести пресинг, що залишало

запорожцям хоч якісь шанси. Але

“Динамо” спокійно оборонялося і

чекало на зручну нагоду, аби забити

вдруге. В середині другого тайму

гості таки домоглися свого і забили

другий м’яч. Автором голу у ворота

“Металурга” став Андрій Ярмолен�

ко. Така ситуація повинна була за�

спокоїти вболівальників київської

команди, які побоювалися нервової

кінцівки. І не випадково. Адже через

пару хвилин після забитого у ворота

господарів другого м’яча “Мета�

лург” скоротив розрив у рахунку.

Юрій Штурко з лівого краю штраф�

ного майданчика пробив у ближню

штангу, і м’яч від спини Коваля вле�

тів у сітку, 1:2. Запорожці заграли

впевненіше і взялися шукати свого

шансу далі. До кінця гри ще зали�

шався час, але забитих голів глядачі

не побачили. У підсумку 2:1, і “Ди�

намо” з 13�ма очками посідає 5�ту

сходинку у турнірній таблиці.

Також у цьому турі відбулася змі�

на лідера. Донецький “Шахтар” у

неділю в гостях програв “Дніпру” —

1:3. Дніпропетровці за всіма стаття�

ми переграли донеччан, а героєм зу�

стрічі став Роман Зозуля, який зро�

бив дубль і заробив пенальті. Осіч�

кою “гірників” скористався “Мета�

ліст”, який у суботу виграв удома у

“Севастополя” — 3:1 і випередив

команду Мірчі Луческу на одне оч�

ко.

Становище лідерів чемпіонату:

“Металіст” — 19 очок, “Шахтар” —

18 очок, “Дніпро” — 16 очок, “Чор�

номорець” — 14 очок, “Динамо” —

13 очок
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Київсь е "Динамо" на виїзді пере рало запорізь ий "Метал р " з рах н ом 2:1

Цей день в історії 28 серпня

Сьо одні православне свято
– Успіння Пресвятої Бо оро-
диці
1749 – народився німець ий

поет, автор безсмертної тра едії
"Фа ст", Йо анн Вольф ан Гете
1833 – парламент Вели ої

Британії с ас вав рабство в сій
імперії
1877 – народився Чарлз Стю-

арт Роллс, британсь ий автомо-
біліст і авіатор, один із засновни-
ів омпанії "Роллс-Ройс"
1892 – Львові б ло роз лян -

то с дов справ , за я ою Івана
Фран а та Михайла Павли а зви-
н вачено розповсюдженні за-
бороненої літерат ри
1936 – від рилася знаменита

італійсь а оночна траса "Монца" –
одна з найшвидших в "Форм лі-1"
1937 – засновано японсь
омпанію Toyota Motor Co ("То-
йота") – один з провідних світі
виробни ів автомобілів
1938 – завершився вели ий

шаховий т рнір британсь ом
Ноттін емі: часть взяли всі най-
сильніші шахісти світ (Е. Лас-
ер, Капаблан а Х.-Р., А. Альохін,
М. Ейве). Що найці авіше – пе-
ремо розділили Капаблан а і
молодий шахіст Михайло Бот-
винни
1948 – народилася знаменита

радянсь а і російсь а а триса
Наталія Г ндарєва ("Осінній ма-
рафон", "Самотнім надається
ртожито ", "Вас ви ли ає ро-

мадян а Ни анорова")
1949 – народилася Лариса

Петри , засл жений майстер
спорт СРСР, одна з найсильні-
ших імнасто світ 1960-х ро ів,
олімпійсь а чемпіон а (1968)
вільних вправах і в омандній
першості
1986 – "Королева ро -н-рол ",

відома співач а Тіна Тернер
достоїлася зір и на Алеї слави в
Голлів ді
1999 – в К ала-Л мп рі (Ма-

лайзія) від рився незвичайний
омпле с спор д – дві башти-
близню и по 452 метри ожна
(на той час це б ла найвища спо-
р да в світі)
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Спортивні новини

Стрибки у воду. Богдан Бондаренко здобув 
“золото” на міжнародному турнірі
В Еберштадті (Німеччина), де цими днями триває міжнародний т рнір

“35. Internationales Hochsprung-Meeting”, чинний чемпіон світ зі стриб ів
висот Бо дан Бондарен о здоб в чер ов золот на ород . У раїн-

сь ий ле оатлет єдиний з-поміж інших часни ів, хто під орив висот 2
метри і 30 сантиметрів. Відраз чотирьом атлетам вдалося взяти висот
2,27 м. Серед них б в і вітчизняний спортсмен Андрій Процен о, я ий
розділив третю сходин з росіянином Іваном Уховим

Воднолижний спорт. Українці завоювали п’ять 
нагород на чемпіонаті континету
П’ять на ород раїнсь і юна и вибороли на чемпіонаті Європи з вод-

нолижно о спорт , я ий тривав з 19 по 26 серпня Парижі (Франція). У
зма аннях серед дівчат Оль а Івлюш іна по азала блис чий рез льтат,
здоб вши перемо в трьох дисциплінах (трамплін, фі рне атання та ба-
атоборство). Ще одн золот на ород до медальної с арбнич и нашої
оманди по лав Оле сандр Самойлов фі рном атанні. Срібною при-
зер ою чемпіонат Європи фі рном атанні стала Станіслава Просвє-
това. У за ально омандном залі раїнсь а оманда посіла др е міс-
це. За алом же часть зма аннях взяли представни и 21-ї раїни

Тріатлон. Єгор Мартиненко переміг на Кубку 
Європи
На етапі К б а Європи з тріатлон , що відб вся Карлових Варах (Че-

хія), Є ор Мартинен о здоб в перш міжнародн перемо в цьом сезо-
ні. Підопічний Данила Сап нова після першо о вид зма ань — плаван-
ня — переб вав др ій р пі часни ів. Проте в пре расном стилі ніве-
лював відставання від лідерів під час вело он и, по азавши др ий час
саме цьом виді про рами. Не затримавшись транзитній зоні (22 се-
нди), тріатлоніст продемонстр вав просто феноменальний бі . Зірвав-

ши фінішн стріч , раїнець ще цілих 19 се нд че ав на срібно о при-
зера зма ань. Зазначимо, що два ро и том Є ор теж свят вав перемо-

на анало ічном т рнірі в Карлових Варах. А місяць том йом вперше
під орився поді м К б а світ

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Столичне “Динамо” здоб ло важлив перемо в рам-
ах 7- о т р чемпіонат У раїни. У виїзном матчі про-
ти запорізь о о “Метал р а” “біло-сині” спромо лися
двічі засм тити ол іпера осподарів поля. “Метал р ів-
ці” змо ли відповісти на це лише один раз. У підс м
з стріч завершилася з рах н ом 2:1 на ористь иян.
Та ож цьом т рі відб лася зміна лідера. Донець ий
“Шахтар” неділю в остях про рав “Дніпр ” — 1:3.
Осіч ою “ ірни ів” с ористався “Металіст”, я ий с -
бот ви рав дома “Севастополя” — 3:1 і випередив
оманд Мірчі Л чес на одне оч о.


