
Навчаємось якісно та комфортно
Завдяки реконструкції ДНЗ № 572 додатково зможе прийняти сто дітей

Приємний подарунок до нового на�

вчального року отримають мешканці

Оболоні. Вже незабаром у районі після

реконструкції запрацює дитячий садочок

№ 572 за адресою просп. Оболонський,

14�Г. Завдяки проведеним роботам на�

вчальний заклад додатково зможе прий�

няти сто дітей. Всього ж уже найближ�

чим часом до садочка завітають 270 ма�

лят, для яких сформують 11 груп.

Директор ДНЗ № 572 Ірина Мальцева

розповіла “Хрещатику”, що будівля осві�

тянського закладу, зведена ще у 1976 ро�

ці, тривалий час не ремонтувалася й була

в украй занедбаному стані. Окрім того,

частина приміщень десять років перебу�

вала в оренді. Усе ж після проведених ро�

біт заклад готовий гостинно розкрити

двері для малюків.

Робота з реконструкції розпочалася в

лютому цього року. За цей час тут утеп�

лили фасад та реконструювали покрівлю.

За словами Михайла Колейчика — пред�

ставника компанії�будівельника, це

убезпечить приміщення від постійних

протікань та дозволить не проводити що�

річно ремонтні роботи.

“Були повністю замінені вікна на дво�

камерні металопластикові з енергозбері�

гаючими пакетами. Окрім цього, стовід�

сотково були замінені радіатори, на 

80 % — електропроводка. Також ми пере�

планували та зробили більш зручними

саме для маленьких діток санвузли. Про�

вели всі оздоблювальні роботи, аби мале�

ча могла отримувати задоволення від пе�

ребування в садочку”,— зазначив пан

Колейчик.

Такі роботи дозволять освітянському

закладу відчутно економити — за прог�

нозами фахівців, відтепер садочок спо�

живатиме на 30 % менше електроенергії.

Подбали й про прилеглу територію. За

словами пані Мальцевої, нині поблизу

закладу з’явилося одинадцять нових

майданчиків, де діти можуть проводити

дозвілля. Унікальним є й спортивний

майданчик, адже на ньому встановлено

сучасне м’яке покриття, яке дозволить

дітлахам бавитися більш безпечно.

На друге народження дитсадочка заві�

тав і голова КМДА Олександр Попов.

Він зауважив, що міська влада робить усе

можливе, аби київські діти могли навча�

тися в гідних умовах.

“Київ набрав дуже потужні темпи з

розбудови мережі навчальних закладів.

За останні три роки ми забезпечили 10

тисяч додаткових місць в дошкільних за�

кладах. Однак, на щастя, народжуваність

у столиці України зростає, тож таку робо�

ту треба проводити і надалі. Так, цього

року ми планували оновити чи відкрити

нові групи у 20�ти дитячих садочках. Та

наразі динаміка виконання робіт свід�

чить про те, що ми відновимо роботу 27�

ми дошкільних закладів. Це дасть мож�

ливість створити 4500 місць для юних

киян”,— наголосив Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації додав, що в

місті залишається ще багато дитсадків, які

використовуються не за призначенням,

тож такі роботи міська влада продовжить і

надалі. Зокрема у планах — відновити ро�

боту та реконструювати 30 об’єктів.

Також пан Попов підкреслив, що освіт�

ні заклади столиці готові до початку но�

вого навчального року. Деякі організацій�

ні питання в окремих школах і дитсадках

будуть вирішені до 1 вересня, місто забез�

печило стале фінансування усіх планів і

програм, передбачених галуззю. На під�

готовку шкіл, дитячих садочків та інших

закладів освіти столиці виділено понад

200 мільйонів гривень. Отже, всі вони го�

тові прийняти учнів і забезпечити їм на�

лежні умови для здобуття якісної освіти, а

також нормальне харчування, як і перед�

бачено соціальними ініціативами Прези�

дента України Віктора Януковича

Японці досліджують проект 
реконструкції БСА
28 серпня в рам ах під отов и до ре онстр ції

Бортниць ої станції аерації відб лася з стріч
представни ів ПАТ “АК “Київводо анал” та ВАТ
“Київпрое т” із робочою р пою спеціалістів
японсь о о а ентства міжнародно о співробіт-
ництва “JICA”. Та им чином, а ентство розпочало
чотиримісячний етап детально о дослідження
прое т ре онстр ції станції аерації та сьо одні-
шньо о стан очисних спор д, після чо о б де ви-
рішено питання надання допомо и з бо ряд
Японії.
У ході з стрічі б ли об оворені ор анізаційні

моменти щодо подальшої роботи фахівців “JICA”
Києві, а та ож намічено низ з стрічей із пред-

ставни ами Мінре іонб д , Міне оло ії та КМДА.
Для прод тивнішо о рез льтат під час дослід-

ниць их робіт представни и “JICA” співпрацюва-
тим ть із фахівцями ПАТ “АК “Київводо анал” та
ВАТ “Київпрое т”, я і допома атим ть японсь ій
стороні дос онально розібратись с ладних де-
талях виробничо о процес та прое т ре он-
стр ції

Дарничани ремонтують дороги
Відповідно до розпорядження олови КМДА

Оле сандра Попова, напри інці серпня проведено
роботи з відновлення дорожньо о по риття в мі ро-
районі приватної заб дови в лиці Томашпільсь ої
та пров л Молочансь о о.
Під час робочо о об’їзд об’є тів, на я их прово-

диться ремонт дорожніх по риттів, олова Дар-
ниць ої РДА Сер ій Віт овсь ий зазначив, що
проблемі відновлення і б д вання автошляхів в
Дарниць ом районі і надалі б де приділятися ма -
симальна ва а

Вулицю Дмитрівську 
реконструюють
Одночасно з роботами з ре онстр ції трамвай-

них ліній на в л. Дмитрівсь ій б де проведено й а-
пітальний ремонт самої в лиці. Відповідне розпоря-
дження підписав олова КМДА Оле сандр Попов.
З ідно з до ментом, замовни ом ви онання ро-

біт вист пила КК “Київавтодор”, я а має визначити
енеральні прое тн та б дівельн ор анізації, а та-
ож забезпечити проведення е спертизи й затвер-
дження прое тно- ошторисної до ментації.
На період ви онання робіт із ре онстр ції в лиці

“Київавтодор” спільно з Державтоінспе цією має
розробити й по одити ор анізацію дорожньо о р х
на цій ділянці.
Та ож, відповідно до розпорядження, під час
ладання до овор підряд з б дівельною ор ані-

зацією б д ть передбачені мови щодо надання
підрядни ом арантії я ості ви онаних робіт та вста-
новлено стро и е спл атації об’є та

На Співочому полі відбудуться 
Дні цирку
У рам ах 58-ї вистав и вітів “Світ дитячих мрій”

31 серпня та 1 вересня відб д ться “Дні цир на
Співочом полі”. Ці ав про рам з а робатичних
па та жон лювання доповнять вистави ло нів.
Глядачі матим ть змо оцінити, чи вправно арле-
іни впораються із завданням, а імнастичні ви-
ст пи артистів здив ють баланс ванням тіла на
різних знаряддях. Після побачено о ожен ма-
лень ий відвід вач захоче отримати особистий
досвід на бат ті, повітряних атра ціонах або вело-
мобілях. Та ож для малечі ці авою б де про лян-
а на поні.
На адаємо: вистав а вітів “Світ дитячих мрій”

працюватиме до 15 вересня. Ор анізована вона
КО “Київзеленб д” за підтрим и КМДА та на ви о-
нання У аз Президента У раїни про о олошення
2013 ро Ро ом дитячої творчості.
Традиційно вхід на вистав для дітей до 7 ро-
ів, інвалідів та ветеранів ВВВ, а та ож часни ів
лі відації аварії на ЧАЕС — без оштовний. Для ін-
ших осіб вартість вит а — 25 рн. Вистав а пра-
цює щоденно з 9.00 до 21.00

На вул. Уманській перекрито 
рух транспорту
Я повідомили “Хрещати ” відділі зв’яз ів з
ромадсь істю УДАІ міста Києва, зв’яз з прове-
денням ре онстр ції тепломережі по в лиці Уман-
сь ій (Солом’янсь ий район) до 15 жовтня 2013 ро-

заборонено р х сім видам транспорт .
Обмеження в р сі діятим ть від в лиці Петров-

сь о о до б дин № 35 по в л. Умансь ій.
Водіям радять здійснювати об’їзд місця прове-

дення робіт з бо Повітрофлотсь о о проспе т —
в лицею Антонова, б льваром Чо олівсь им, з бо
Чо олівсь о о б львар — в лицями Інд стріальною
та Борща івсь ою, а та ож проспе том Повітроф-
лотсь им.
Державтоінспе ція міста просить автомобілістів із

роз мінням поставитися до тимчасових незр чнос-
тей, план вати свої маршр ти з рах ванням зазна-
чених обмежень та дотрим ватись Правил дорож-
ньо о р х
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В оновленом після ре онстр ції дитячом садоч № 572, розташованом за адресою просп. Оболонсь ий, 14-Г чора поб вав олова КМДА Оле сандр Попов

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ продовж є реалізов вати про рами з розб дови навчаль-
них за ладів столиці. Та , до ново о навчально о ро в сіх
районах міста запрацюють оновлені дитячі садоч и. Приємним
подар н ом для малень их иян стане й від риття двох ново-
зб дованих ш іл: приватної російсь о- раїнсь ої манітарної
імназії та державної — “Київсь а Р сь”. Та робот план ють
продовжити і наст пно о ро , адже столичні посадовці пере-
онані: иївсь і діти мають навчатися я існо та омфортно.

Якісні зміни в освіті тривають
Столичні педагоги обговорили, яким буде навчальний рік 2013!2014
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вже звично Київ є при ладом для інших
ре іонів всіх сферах соціально-е оно-
мічно о розвит . Не винят ом є й осві-
тянсь а ал зь. Саме иївсь і вип с ни и
цьо оріч по азали найвищі рез льтати на
ЗНО та є найбажанішими абіт рієнтами
для вишів раїни. Подальший розвито
ал зі підтрим є і прийнятий “Столичний
стандарт освіти”. Що вже вдалося зроби-
ти на шлях по ращення я ості надання
освітянсь их посл і я і нововведення
ще че ають сво о час , вчора столичні
педа о и об оворили на традиційній сер-
пневій онференції “Стандарт столичної
освіти я основа ефе тивно о розвит
освіти міста Києва”.

Як зазначила під час виступу перед керівниками за�

гальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

міста директор Департаменту освіти і науки, молоді та

спорту Оксана Добровольська, освітня політика Києва

будується на трьох основних пріоритетах, визначених

“Столичним стандартом”: забезпечення доступності ос�

віти, забезпечення її якості, досягнення фінансової

ефективності.

“Стандарт вимагає від нас роботи з чіткими завдання�

ми, термінами, і, головне, плануванням результатів “на

виході”,— зазначила пані Добровольська.

Серед головних пріоритетів на 2013�2014 навчальний

рік посадовець назвала збільшення кількості інклюзив�

них класів та можливостей для дітей з особливими по�

требами здобувати якісну освіту, розбудову мережі

шкільних стадіонів, модернізацію харчових блоків (у

2014 році в 54�х закладах), організацію профільного на�

вчання. У наступному році подбають і про інформатиза�

цію навчального процесу. Так, нинішнього року, відпо�

відно до програми “100 відсотків”, всі столичні вчителі

оволоділи комп’ютерною грамотністю, тепер же розви�

ватимуть здобуті навички. Під час серпневих педагогіч�

них конференцій вперше проводилися вебінари для

вчителів 2�5�х класів. В них взяли участь близько 2,4 тис.

освітян. Окрім того, ІК�технології активно впроваджу�

ватимуть і в навчальний процес. Тож вже у нинішньому

році навчальні заклади столиці отримають 31 комплект

комп’ютерів для старших класів та 34 — для початкової

школи. Для 20 ЗНЗ, учні яких стабільно показують ви�

сокі результати на олімпіадах з природничих дисциплін,

поставлені цифрові лабораторії.

Нарощує місто і темпи розбудови мережі навчальних

закладів. Так, до кінця цього року запрацюють 27 дитя�

чих садочків — нових або в яких відновлені окремі гру�

пи. Відчинять двері для учнів до 1 вересня і дві нові шко�

ли: одна приватна — російсько�українська гуманітарна

гімназія на 200 учнів та державна — “Київська Русь”,

розрахована на 825 учнів. І такі темпи столиця буде під�

тримувати й збільшувати. Про це під час виступу перед

освітянами в Київському університеті імені Бориса

Грінченка заявив голова КМДА Олександр Попов.

“Київ вже традиційно за показниками соціально�еко�

номічного розвитку займає перше місце серед регіонів

України, і таку тенденцію ми будемо підтримувати.

Адже розвиток столиці — це, безумовно, запорука роз�

витку будь�якої галузі міста, в першу чергу — освіти. І на

виконання соціальних ініціатив Президента України та

за підтримки уряду освіта Києва буде продовжувати ак�

тивно розвиватися та ставати більш якісною та сучас�

ною, адже цього вимагають обставини”,— наголосив

Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації також подякував освітя�

нам за їхню активну позицію, завдяки якій 19 липня

вдалося провести засідання сесії Київради та прийняти

низку соціально важливих рішень. Зокрема щодо забез�

печення сталої виплати 20�відсоткової надбавки до зар�

платні бюджетників
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Хрещатик 30 серпня 2013 року

Новини

У столиці тривають дитячі профогляди
У Департаменті охорони здоров’я інформ ють: профіла тичні медо ля-

ди щоро проходять майже 100%ш олярів. Кратність та механізм здійс-
нення профіла тичних медичних о лядів дітей ш ільно о ві визначено
відповідним на азом МОЗ У раїни. До мент ре ламент є порядо , тер-
міни проведення, обся втр чань та перелі фахівців, я і здійснюють про-
філа тичний медичний о ляд ш олярів.
“У столиці визначений день — четвер, оли медза ладах міста про-

водяться “Дні ш оляра”. Саме цьо о дня дільничні педіатри та сімейні
лі арі в прис тності бать ів о лядають дитин , надають онс льтації,
разі необхідності — направляють до в зь их спеціалістів, я их слід від-
відати. Проте напередодні першо о вересня б ло вирішено, що дітей
для профо ляд лі арі прийматим ть б дь-я ий робочий день тиж-
ня”,— розповіла перший заст пни дире тора Департамент охорони
здоров’я Валентина Залесь а. Вона та ож за важила, що довід а про
стан здоров’я ш оляра дійсна протя ом одно о алендарно о ро та не
прив’язана до дати 1 вересня

На вулиці Драйзера відкрили новий дитячий 
майданчик
За сприяння олови Деснянсь ої РДА Станіслава Про опен а до Дня

Незалежності У раїни меш анці б дин по в л. Драйзера, 20-а отрима-
ли подар но від районної влади новий дитячий майданчи .
“Нами до свят вання Дня Незалежності У раїни б ло спор джено та

від рито три дитячі майданчи и: два — на Лісовом масиві, один — т т,
на Троєщині. Діти — це наше майб тнє, й наших р ах зробити все
можливе, щоб радісні та щасливі посміш и сяяли них на обличчях. У
Деснянсь ій райдержадміністрації приділяється значна ва а ви онанню
нових соціальних ініціатив Президента У раїни Ві тора Ян овича “Діти —
майб тнє У раїни”. Зо рема розроблена та впровадж ється життя низ-
а заходів із захист прав, здоров’я і життя дитини”,— зазначив Станіслав
Про опен о. Дитячий майданчи с ладається з дитячо о спортивно-
рально о омпле с “Дві башти”, мости а та переход .
Сьо одні Деснянсь ом районі на ви онання дор чень Президента

У раїни щодо ма симально о вирішення питань, пор шених ромадянами
зверненнях до ор анів державної влади, опрацьов ються питання впро-

вадження нових форм ом ні ацій з меш анцями район саме з метою
підвищення рівня задоволеності ромадян

Цифра дня

4 853 300 
гривень становила в столиці загальна сума субсидій, призначених
сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово"комунальних
послуг у січні–червні 2013 року
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Підприємство самовільно зайняло землю 
на острові Долобецькому
Столична про рат ра від рила римінальне провадження за фа том

самовільно о зайняття омерційною стр т рою 6 а землі на острові До-
лобець ом Дніпровсь ом районі та через с д вима ає поверн ти її
ом нальн власність.
Про це повідомив начальни відділ правління правозахисної діяльно-

сті, протидії ор пції та злочинності сфері транспорт столичної про -
рат ри Дмитро Чібісов.
За йо о словами, з 1995 ро сл жбові особи приватно о товариства

ви ористов ють землі на острові Долобець ом та протоці Р санівсь а
для ор анізації ремонтної бази та розміщення стояно маломірних с ден.
Перевір ою із зал ченням онтролюючих ор анів б ло встановлено, що

для здійснення своєї осподарсь ої діяльності підприємці самочинно, без
б дь-я их дозвільних до ментів зайняли ділян в межах прибережної
захисної см и та Р санівсь ої прото и за альною площею майже 6 а.
Вартість цієї землі разі її омерційно о ви ористання с ладає понад 57
млн ривень. О рім то о, я з’яс валося, зазначена ділян а розташована
в зоні санітарної охорони водоводів, отже, її е спл атація та ож є ще од-
ним пор шенням. Вбачаючи в діях посадових осіб товариства озна и вчи-
нення римінально о правопор шення, про рат ра Києва внесла відо-
мості про цей фа т до ЄРДР.
До то о ж, з метою захист інтересів територіальної ромади про ра-

т рою заявлено позов до Господарсь о о с д з вимо ою зобов’язати
приватне підприємство звільнити самовільно зайнят земельн ділян та
поверн ти її ом нальн власність

Малечу долучають до прекрасного
1 вересня о 15:00 Центральном пар льт ри й відпочин відб -

деться свято для юних иян, при рочене до Дня знань.
Девіз заход : “Зал чаємо дітей до пре расно о”. Та , рам ах свята на

літній естраді Місь о о сад “Ра ш а” заплановано проведення майстер-
лас з малювання на мольбертах, он рс дитячих малюн ів на асфаль-
ті, вист пи оле тивів дитячої х дожньої самодіяльності, онцерт ласич-
ної м зи и для дітей, солод і подар н и тощо. На адаємо, що свят ван-
ня Дня знань Центральном пар льт ри й відпочин ор анізоване
за підтрим и Департамент льт ри КМДА на ви онання У аз Прези-
дента У раїни про о олошення нинішньо о ро Ро ом дитячої творчості.
Вхід для всіх охочих вільний

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в Управлінні вн трішньої тор івлі та поб т ,

30 та 31 серпня в столиці відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і яр-
мар и. Зо рема п’ятницю тор ватим ть в Голосіївсь ом районі на
просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Дніпровсь ом — на просп. Возз’єднання,
2-10; в Оболонсь ом — на в л. Героїв Дніпра, 41, в л. Бережансь ій, 15;
в Печерсь ом — на розі в лиць Л. Первомайсь о о та І. Мечни ова; в л.
Тверсь ий т пи , 6/8; пров. Вино радном ; в Подільсь ом — на просп.
Правди, 5-11; Святошинсь ом — на в л. Підлісній, 8, Солом’янсь о-
м — на в л. Освіти (в межах в лиць В зівсь ої та М. Кривоноса); Шев-
чен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4; в л. Ризь ій, 1; на розі в л. Щ -
сєва та Тираспольсь ої; в л. І. Я іра, 19; в л. В. Пі а; в л. Олеся Гончара,
65-А.
У с бот , 31 серпня, ярмар и відб д ться в Голосіївсь ом районі на в л.

Голосіївсь ій, 4-10; в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь о-
м — на в л. Лис івсь ій (в межах в л. Милославсь ої та Рад нсь ої); в
Дніпровсь ом — на в л. А. Малиш а, 5-15; в Оболонсь ом — на просп.
Оболонсь ом , 23-43, в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на в л. І.
К дрі (в межах в лиць П. Л м мби та Чи оріна); в Подільсь ом — на
просп. Мос овсь ом (біля К ренівсь о о пар ); в Святошинсь ом — на
в л. Семаш а; в Солом’янсь ом — на просп. Комарова, 28 (до в л. Ч -
ма а); в Шевчен івсь ом — на в л. Бо дана Хмельниць о о, 2-6.
На ярмар ах споживачам б д ть запропоновані різноманітні прод ти

харч вання за цінами на 10-15 % нижчими від рин ових

Багатофункціональний 
студентський квиток
У КПІ його перетворили на проїзний та банківську картку
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Ст денти НТУ “Київсь ий
політехнічний інстит т” а -
тивно орист ються своїм
ст дентсь им вит ом я
ба атоф н ціональним до-
ментом, що посвідч є

особ і водночас є бан ів-
сь ою артою. Завдя и
співпраці з Київсь им мет-
рополітеном ст денти та-
ож мають можливість ви-
ористов вати вито я
проїзний.

Київський політехнічний інститут

крокує в ногу з часом — і першим із

вишів столиці разом із метрополі�

теном запровадив студентські квит�

ки, які можна використовувати як

проїзні в підземці. Для цього на карт�

ку записується спеціальний транс�

портний додаток, який дозволяє сту�

дентові самостійно поповнювати ра�

хунок на проїзд. Наразі 1869 студен�

тів КПІ мають такий “пластик”, і по�

над тисячу з них систематично ко�

ристуються пільгами на проїзд у під�

земці. Про це вчора розповів голов�

ний інженер комунального підпри�

ємства “Київський метрополітен”

Володимир Зель під час презентації

підсумків пілотного проекту студент�

ського квитка Київського політех�

нічного інституту для проїзду в

метрополітені, яка відбулась у касо�

вому залі станції метро “Іподром”.

“Студенти можуть поповнити

свій проїзний на будь�якій станції

метрополітену або в касі, або на

пристрої поповнення карток, або на

універсальних автоматах, які вже

встановлені на станції “Іподром” та

з часом з’являться на всіх інших

станціях столичної підземки”,—

розповів Володимир Зель.

Він нагадав, що даний пілотний

проект розпочався в січні 2012 року

зі студентами НТУ “КПІ”. Безкон�

тактний проїзний студентський

квиток принципово відрізняється

від звичайних студентських місяч�

них  проїзних квитків і є продуктом

спільної праці Київського метропо�

літену, КПІ та НДІ прикладних ін�

формаційних технологій та ТОВ

“Карт�Сістемс”. Як зауважив пан

Зель, фінансує створення безкон�

тактної картки сам університет.

До речі, впровадження нової по�

слуги для студентів є можливим за�

вдяки діючій в метрополітені авто�

матизованій системі проходу паса�

жирів, яка дозволяє застосовувати

будь�які види проїзних квитків у

відповідності з кращими світовими

та європейськими практиками та

стандартами. Зокрема один із най�

більш показових успішних проек�

тів — “Картка киянина”. Цікаво, що

ці проїзні квитки працюють не лише

в метрополітені, а й у наземному

транспорті, зокрема — в швидкісно�

му трамваї. Загалом на сьогодні в

обігу є понад 500 тисяч безконтакт�

них карток, а за минулих вісім років

(із грудня 2005�го) Київський мет�

рополітен пропонував пасажирам

понад 30 видів проїзних документів,

розрахованих на різний термін дії.

“Безконтактні квитки дуже зруч�

ні. Раніше доводилося щомісяця за�

мовляти проїзні у старости, часто

бувало, що їх видавали із запізнен�

ням на кілька днів і доводилося до�

датково купувати жетони. Тепер са�

мостійно поповнюю картку",— роз�

повіла студентка 4�го курсу “КПІ”

Анна Воробей.

Як зауважив Володимир Зель,

студенти інших столичних вишів

також можуть користуватися но�

вою послугою. Для цього необхід�

но, аби “студентські” були з без�

контактним інтерфейсом, а на�

вчальні заклади, які зацікавлені у

такому проекті, уклали договір з

КП “Київський метрополітен” на

первинну ініціалізацію “студент�

ських”. Важлива деталь — виші ма�

ють підтримувати актуальну базу

даних списків студентів. “Когось

відраховують, хтось сам залишає

навчання — ця інформація для нас

є важливою”,— пояснив Володи�

мир Зель

Річковий трамвай відновлює
свої маршрути
Він курсуватиме двічі на тиждень у години пік з Поштової площі 
до Русанівської набережної
Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Страте ією розвит міста Києва до
2025 ро передбачено дев’ять пріо-
ритетів се торально о розвит . Од-
ним з них є створення дост пної,
надійної, зр чної, м льтимодальної
транспортної системи столиці
У раїни. Не останню роль цьом
віді рає, безперечно, розвито річ-
ово о транспорт . Днями в столиці
почав рс вати новий водний
маршр т від Поштової площі до Р -
санівсь ої набережної.

У середу в столиці від Річкового вокзалу було

відправлено в перший рейс річковий трамвай за

маршрутом “Поштова площа — Русанівська на�

бережна”. Запуск подібних рейсів став можли�

вим завдяки співпраці КМДА, КП “Плесо”, ДП

“Адміністрація річкових портів”, ТОВ “Столич�

на судноплавна компанія” та мешканців мікро�

району Русанівка на виконання соціальних

ініціатив Президента України.

За словами генерального директора підпри�

ємства “Плесо” Павла Походія, відновлення ру�

ху річкового трамвая — це вагомий крок до роз�

витку річкової навігації Києва. “Рейс річкового

трамвая з Поштової площі до Русанівки — це пі�

лотний проект. У подальшому передбачається

поновити повноцінні пасажирські перевезення

річкою Дніпро у межах Києва”,— відзначив пан

Походій. За його словами, до кінця поточного

року буде узгоджено низку додаткових маршру�

тів річкового трамвая з райдержадміністраціями

та мешканцями інших мікрорайонів, зокрема,

Оболоні, Березняків, Нижніх Садів тощо для

того, щоб на наступний рік вже мати затвердже�

ний зручний графік руху теплоходів за певними

напрямками.

Заступник голови органу самоорганізації на�

селення “Комітет мікрорайону “Русанівка”

Олександр Чунаєв розповів, що русанівці офі�

ційно підтримали відновлення рейсу річкового

трамвая, адже це одна з візитівок житлового ма�

сиву. “Відновлення курсування теплоходів до

нашого мікрорайону — це відновлення прести�

жу останнього, що, в свою чергу, дозволить нам

з ентузіазмом підійти до вирішення інших важ�

ливих питань життєдіяльності нашого району і у

перспективі, можливо, відкрити інші зручні

маршрути курсування річкового трамвая та

ввести в експлуатацію паромні переправи Руса�

нівка�Гідропарк, Русанівка�Золотий пляж то�

що. Ми вітаємо такі кроки влади й далі підтри�

муватимемо реалізацію перспективних проектів

у Києві”,— наголосив пан Чунаєв.

Поки що перевезення пасажирів за маршру�

том “Поштова площа — Русанівська набереж�

на” здійснюватиметься двічі на день у вечірні

години пік, тобто о 16:30 та о 18:50 з Поштової

площі та о 17:40 та 19:50 — з Русанівської набе�

режної. Вартість проїзду становитиме 20 грн.

Безкоштовним проїздом у річковому трамваї

можуть скористатися громадяни України пен�

сійного віку старше 65�ти років; учасники та ін�

валіди Великої Вітчизняної війни; учасники бо�

йових дій на території інших держав; учасники

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській

АЕС I категорії; інваліди I i II групи; діти до 6�

ти років

Ст денти мож ть поповнити свій проїзний на б дь-я ій станції метрополітен або в асі, або на пристрої поповнення
арто , або на ніверсальних автоматах, я і вже встановлені на станції "Іподром"

Рейс річ ово о трамваю з Поштової площі до Р санів и – це пілотний прое т. У подальшом передбачається
поновити повноцінні пасажирсь і перевезення річ ою Дніпро межах Києва
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Наразі 1869 студентів КПІ мають такий "пластик",
і понад тисячу з них систематично користуються

пільгами на проїзд у столичній підземці

Перевезення пасажирів 
за маршрутом "Поштова 

площа – Русанівська
набережна"здійснюватиметься двічі

на день у вечірні години пік, 
тобто о 16:30 та о 18:50 

з Поштової площі та о 17:40 та 19:50
– з Русанівської набережної.

Вартість проїзду 
становитиме 20 грн
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 30 серпня 2013 року

День знань, книжки, творчість 
та сімейне дозвілля
"Хрещатик" пропонує до вашої уваги цікаву програму на вихідні
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Останній день літа та пер-
ший день осені запам’я-
тається численними захо-
дами, присвяченими дітям
та Свят знань. Для ма-
лю ів ор анізов ють творчі
майстер- ласи, ярмар и
та перформанси в різних
точ ах міста. Дорослі ж

змож ть розважитися на
велофестивалі, по шт -
вати в личн їж , придба-
ти ниж и та handmade-
вироби.

На Хрещатику дітей 
записуватимуть у гуртки

1 вересня на Хрещатику в рамках

святкування Дня знань відбудеться

“Свято творчої дитини”. У цей день

позашкільні заклади Києва розка#

жуть дітям та їхнім батькам про різ#

номанітні гуртки, що діють в райо#

нах столиці.

Захід відбуватиметься під гаслом:

“А ти вже записався в гурток?”. Ма#

леньких киян запрошують взяти

участь у майстер#класах та обрати

заняття до вподоби. Крім того, вони

зможуть на місці записатися в гур#

ток, секцію, студію, спортивну або

музичну школу.

Всі заклади позашкільної освіти

на святі будуть розташовуватися та#

ким чином, що батькам та дітям бу#

де легко знайти місце проведення

дозвілля на будь#який смак у зруч#

ному для них районі Києва.

В парку “Голосіївський” 
відбудеться велофестиваль 
з рок
музикою

31 серпня в Національному при#

родному парку “Голосіївський” від#

будеться перший Міжнародний му#

зичний велофестиваль “Вело#рок”.

У програмі: шосейні перегони, зма#

гання з кросс#кантрі, швидкісний

спуск (Down#Hill), нічний вело#

квест, гумористичні вело#конкурси,

дитячі перегони; виступи україн#

ських рок#колективів ТАРТАК,

YouCrane, Jack D Bullet, SWEETLO

та інших.

Мета фестивалю — популяризація

велосипедного руху та рок#музики, а

також чистого довкілля, здорового

способу життя тощо. В рамках фес#

тивалю вперше буде поєднано різні

види велосипедної активності з кра#

щими традиціями музичного фести#

валю. Учасникам та глядачам дозво#

лено встановлювати намети з

18.00 30 серпня. Телефон для дові#

док: (044) 205#37#17 (оргкомітет)

Коли: 31 серпня

Де: Місце проведення: Націо#

нальний природний парк “Голосіїв#

ський” (вул. Ягідна 2, вхід з верхньої

частини, заїзд з проспекту Науки).

Вхід вільний

В Українському домі триває
книжковий ярмарок 
до Дня знань

У Києві відбувається літературна

виставка#ярмарок, присвячена Дню

знань. Її учасниками стали кращі

українські видавництва, які пред#

ставлять як популярні, так і зовсім

нові книги. Метою заходу є популя#

ризація вітчизняних книжок, ство#

рення умов для збереження і під#

тримки культурних традицій, а та#

кож налагодження зв’язків між чи#

тачами, письменниками та книго#

розповсюджувачами.

Український дім продовжує тра#

дицію збору книжок для дитячих бу#

динків#інтернатів. Благодійна акція

“Купи книгу — подаруй свято дітям,

позбавленим батьківської турботи”

нагадує про необхідність допомогти

малюкам реалізувати право на отри#

мання якісних знань, які несуть в

собі книги.

Гості ярмарку зможуть відвідати

Фестиваль морозива, літературне

кафе, творчі майстер#класи, розва#

жальну програму з аніматорами, де#

монстрації мультфільмів і прослухо#

вування аудіокниг — всі ці захоплю#

ючі події стануть першим кроком

для дітей у новий навчальний рік.

Також для всіх відвідувачів прове#

дуть презентації літературних нови#

нок та автограф#сесії. Буде можли#

вість поспілкуватися з представни#

ками видавництв та придбати книги

за цінами видавців.

Коли: до 1 вересня з 10.00 до 19.00

Де: Український дім, вул. Хреща#

тик, 2

Вхід вільний

На Оболонській набережній
відкривається фестиваль 
сімейного дозвілля

Упродовж трьох днів біля Дніпра

відбуватимуться вуличні перфор#

манси і виступи вихованців дитячих

та юнацьких мистецьких і спортив#

них шкіл, майстер#класи, ярмарок,

розваги для всієї родини. Фестиваль

сімейного дозвілля KYIV FAMILY

FEST проводиться за підтримки

КМДА та Оболонської РДА.

Дорослі та діти спостерігатимуть за

виступами юних талантів — це будуть

змагання з айкідо, сучасний танець,

BMX, street#workout, американський

футбол і багато інших цікавинок.

Охочі візьмуть участь у майстер#кла#

сах з гончарства, плетіння кошиків

або пошиття ляльок, моделювання

човників та повітряних зміїв, можна

буде пострибати на батуті, постріля#

ти з рогатки, почитати книжки анг#

лійською, французькою, іспанською

мовами, пройти кастинг “Стань те#

леведучим” та майстер#клас сценіч#

ного мовлення від “Інтер#школи”,

завітати на шкільний ярмарок по ці#

каві книжки, hand#made подарунки,

український текстиль, домашню ви#

пічку та солодощі. Традиційно пра#

цюватиме “куточок для наймен#

ших”, де з дітками від 6 місяців бу#

дуть займатися професіонали від

“Абетки для Батьків”. Докладніша

інформація на сторінці www. face#

book. com/KyivFamilyFest.

Коли: 30 серпня — 1 вересня з

12.00 до 20.00

Де: Оболонська набережна

Вхід вільний

“Юність” перетвориться на
лабораторію самопізнання

1 вересня о 15.00 на майданчику

колишньої фабрики “Юність” на

Андріївському узвозі розпочне робо#

ту майстерня з арт#терапії “Спонтан#

ність і ритм” групи “Overground#K”.

Інструменти арт#терапії — малюван#

ня, танець, музика — дозволяють

розпізнати, пережити, виявити влас#

ні істинні почуття, відчути свій ритм.

Протягом першого тижня вересня

майданчик “Юність” перетвориться

на лабораторію самопізнання, осо#

бистої творчості й емоційного пере#

родження для всіх, хто втратив своє

“Я” в суєті мегаполісу.

Коли: час роботи майстерні 1 ве#

ресня з 15:00 до 22:00, з 3 по 5 верес#

ня — з 19:00 до 21:00.

Де: вул. Фролівська 9#11, вхід з

вул. Боричів Тік

Вхід вільний

В “Олімпійському” 
пропонують купити 
подарунки

В останній день літа на НСК

“Олімпійський” триватиме фести#

валь handmade#подарунків “Шту#

ки”, де кожен зможе купити пода#

рунок собі чи близьким. У фести#

валі беруть участь понад 100 майс#

трів і дизайнерів з усієї України,

які представлять на суд публіки

власноруч зроблені біжутерію, іг#

рашки, годинники, предмети де#

кору, одяг. Вироби ручної роботи

будуть в сучасному і вінтажному

стилі.

Крім цього, на фестивалі відбу#

дуться виступи театральних труп і

музикантів, майстер#класи та кіно#

покази, змагання з настільних ігор

та конкурси.

Коли: 31 серпня з 12.00 до 20.00

Де: НСК “Олімпійський”, вулиця

Червоноармійська (Велика Василь#

ківська), 55

Вартість квитка: 10 гривень

На ВДНГ годуватимуть 
смачною вуличною їжею

31 серпня і 1 вересня в столиці від#

будеться другий Київський фести#

валь поп#ап ресторанів, організова#

ний об’єднанням “Вулична їжа”.

Його завдання — розвивати культу#

ру вуличної їжі, підвищувати стан#

дарти ринку, показати гостям, що в

місті можна їсти на ходу смачну й

корисну їжу.

Організатори фестивалю впевне#

ні, що вуличну їжу повинні визнача#

ти не ціна, а смак, зручність, ко#

ристь і швидкість. Щоб після вчо#

рашньої вечері в ресторані люди з

таким самим задоволенням разом із

друзями проводили вечір на вулиці,

перекушуючи бургерами або локши#

ною.

Перший Київський фестиваль

поп#ап ресторанів зібрав майже

3000 відвідувачів і показав, що лю#

ди хочуть брати участь у створенні

якісної вуличної їжі. Тому організа#

тори вирішили розширити простір

і кількість учасників та провести

другий Київський фестиваль поп#

ап ресторанів разом з ART#пік#

ніком Слави Фролової на ВДНГ.

Коли: 31 серпня і 1 вересня з 11.00

Де: Експоцентр України (ВДНГ),

проспект Ак. Глушкова, 1

Вхід вільний

В Пирогові влаштують 
народні ігри та забави 
для дітей

31 серпня та 1 вересня Націо#

нальний музей народної архітекту#

ри та побуту України запрошує на

свято “День школяра. Народні

українські ігри та забави”. В остан#

ні дні літніх канікул перед почат#

ком нового навчального року на

маленьких гостей музею та їхніх

батьків чекає цікава, весела та піз#

навальна програма. В суботу висту#

патиме дитячий колектив “Дже#

рельце”, сопілкарі, будуть танці,

конкурси та ігри, а також дитячі чи#

тання за участі письменниці Тетяни

Винник у приміщенні церковнопа#

рафіяльної школи.

У неділю в церкві Архистратига

Михаїла священик благословлятиме

школярів на навчання.

Упродовж двох днів свята з 11.00

до 17.00 працюватиме ярмарковий

майданчик, де можна буде придбати

іграшки у народних майстрів з Ки#

єва, Рівного, Луцька. Свої роботи

представлять учні Дитячої худож#

ньої школи № 9 м. Києва. З 12.00 до

16.00 проводитимуться майстер#

класи з розпису дерев’яної іграшки,

виготовлення паперових квітів та

пташок, витинанок.

Коли: 31 серпня та 1 вересня з

11.00 до 17.00

Де: Національний музей народної

архітектури та побуту України, май#

дан в експозиції “Середня Наддніп#

рянщина”.

Вартість квитків: 30 грн для дорос#

лих, 15 грн для школярів (від 10 ро#

ків), студентів та пенсіонерів, 5

грн — для дітей молодшого шкіль#

ного віку (6#10 років).

Кінні лучники змагатимуться
у “Парку Київська Русь”

На вихідних “Парк Київська

Русь” запрошує на Міжнародний

турнір з верхової стрільби з лука

“Кінний лучник Стародавнього Ки#

єва ІI”. Відвідувачі стануть свідками

того, як вершники з України, Росії,

Білорусі, Польщі вміло поєднують

швидкість, влучність і сміливість,

побачать денні та нічні костюмовані

турніри кінних лучників. Від їхнього

рішення залежить, кому з вершни#

ків дістанеться приз глядацьких

симпатій.

Поринути в атмосферу епохи

Давньої Русі глядачам допоможуть

театралізовані вистави та виступи

кінного театру, середньовічна му#

зика й веселі розваги. Крім того, у

вихідні відбудуться лицарські бої в

рамках Міжнародного турніру

“Витязь Київського Дитинця —

2013”. У вечірній програмі обіця#

ють вогняне шоу та святковий фе#

єрверк.

Коли: 31 серпня і 1 вересня з 10.00

Де: “Парк Київська Русь”, с. Ко#

пачів Обухівського району

Вартість квитків: 100 грн, для

пенсіонерів — 50 грн, дітям до#

шкільного та шкільного віку — без#

коштовно
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Про внесення змін у додаток 

до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 15 лютого 2012 року № 242 
“Про визначення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

замовником робіт з проектування, 
реконструкції та будівництва об’єктів на території Дніпровського району 

м. Києва”
Розпорядження № 1136 від 10 липня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення будівництва об’єктів соціальної
інфраструктури на території Дніпровського району м. Києва та своєчасного введення їх в експлуатацію, в межах повноважень ор

гану місцевого самоврядування:

1. Унести зміни у додаток до розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 люто�
го 2012 року № 242 “Про визначення Дніпровської районної в місті Києві

державної адміністрації замовником робіт з проектування, реконструкції
та будівництва об’єктів на території Дніпровського району м. Києва”:

Позиції 5, 11 додатка до розпорядження викласти в такій редакції: 

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

в’язків.
Виконуючий обов’язки голови

А. Голубченко

5. Реконструкція мереж водопостачання
приватного сектору ДВРЗ (II черга) та
вулиць Сеноманської, Таганрозької,
Новоросійської

проектування та реконструкція

11. Реконструкція будівлі середньої школи
№11 на вул. Алма0Атинській, 113

проектування та реконструкція

Про визначення генерального замовника 
організації та проведення процедури 

закупівлі солі технічної 
в інтересах замовників 

(районних шляхово
експлуатаційних 
управлінь м. Києва) 

за рамковими угодами
Розпорядження № 1125 від 5 липня 2013 року

Відповідно до статей 1, 13 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, постанови Кабінету Міністрів України від 04
липня 2012 року № 602 “Про затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним за

мовником за рамковими угодами”, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24 квітня 2012 року № 503 “Про
затвердження Переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами”, в межах органу місцевого самовряду

вання:

1. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” генеральним
замовником організації та проведення процедури закупівлі солі тех�
нічної (сіль для промислового переробляння) за рахунок коштів бю�
джету м. Києва в інтересах замовників — комунальних підприємств
“Шляхово�експлуатаційних управлінь по ремонту та утриманню авто�
мобільних шляхів та споруд на них районів м. Києва”, комунального
підприємства по утриманню мостів і шляхів м. Києва “Київавтошлях�
міст” та комунального підприємства “Шляхово�експлуатаційне управ�
ління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них “Магістраль” (далі — КП ШЕУ), що входять до сфери управління
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), стро�
ком на 1 рік.

2. Комунальній корпорації “Київавтодор” у встановленому порядку:

2.1. Провести процедуру закупівлі солі технічної (сіль для промислово�
го переробляння).

2.2. Забезпечити дотримання вимог Порядку визначення генеральних
замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамко�
вими угодами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
04 липня 2012 року № 602.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення 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

"

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Для малю ів влаштов ють різноманітні творчі майстер- ласи, ярмар и та перформанси в різних точ ах столиці



4

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 30 серпня 2013 року

Про перезатвердження проекту 
“Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі м. Києва. 

(Коригування проекту. Перша черга будівництва)”
Розпорядження № 1141 від 10 липня 2013 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто'герой Київ”, в межах функцій місцевого органу виконав'
чої влади:

1. Перезатвердити проект “Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі м. Києва. (Коригування проекту. Перша черга будівництва)”,
враховуючи експертний звіт ДП “Укрдержбудекспертиза” від 25 червня 2013 року № 00&0139&13/ПБ, з такими техніко&економічними показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ) та інфляційних
процесів (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком
вартості будівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі
обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної перевірки в уста&
новленому порядку.

3. При укладанні замовником договору підряду на реконструкцію об’&
єкта обов’язково передбачати умови щодо надання підрядником гарантії
якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’&
єкта.

4. Визнати такими що втратили чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 24 липня 2012 року № 1275 “Про затвердження проекту “Реконструк&
ція транспортної розв’язки на Поштовій площі м. Києва” та від 09 квітня
2013 року № 494 “Про внесення змін до розпорядження виконавчого ор&
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
24 липня 2012 року № 1275 “Про затвердження проекту “Реконструкція
транспортної розв’язки на Поштовій площі м. Києва”.

5. 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

Показники Одиниці виміру Кількість

Вид будівництва Реконструкція

Клас розв'язки III

Вулиця Набережно"Хрещатицька (магістральна вулиця загальноміського значення безперервного руху)

Розрахункова швидкість км/год 100

Перспективна інтенсивність руху пр.авт./добу 105575

Довжина м 506,93

Кількість смуг руху шт. 7; 8; 9

Ширина смуги руху м 3,50

Ширина проїзної частини м 24,50; 28,00; 31,50

Ширина запобіжної смуги м 0,50

Ширина розділювальної смуги м 2,30

Мінімальний радіус у плані м 1000

Максимальний поздовжній ухил % 17

Набережне шосе (магістральна вулиця загальноміського значення безперервного руху)

Розрахункова швидкість км/год 100

Перспективна інтенсивність руху пр.авт./добу 77500

Довжина: у т.ч.: шляхопровід тунельного типу;
лівий проїзд; 
правий проїзд

м 
м 
м

370,56 
193,04 
164,64

Кількість смуг руху шт. 6

Ширина смуги руху м 3,50

Ширина проїзної частини м 21,00

Ширина запобіжної смуги м 0,50; 0,75

Ширина роздільнювальної смуги м 3,00; 0

Мінімальний радіус у плані м 227

Максимальний поздовжній ухил % 17

Боричів узвіз (магістральна вулиця районного значення)

Розрахункова швидкість км/год 80

Перспективна інтенсивність руху пр.авт./добу 19906

Довжина м 150,00

Кількість смуг руху шт. 3

Ширина смуги руху м 3,50

Ширина проїзної частини м 10,50

Ширина запобіжної смуги м 0,50

Максимальний поздовжній ухил % 48

З'їзд з Володимирського узвозу на Набережне шосе (правоповоротний)

Розрахункова швидкість км/год 30

Перспективна інтенсивність руху пр.авт./добу 1427

Довжина м 412

Ширина проїзної частини м 5,50

Ширина запобіжної смуги м 0,5

Мінімальний радіус у плані м 15

Максимальний поздовжній ухил % 56

З'їзд з Володимирського узвозу на вул. Набережно"Хрещатицьку (лівоповоротній)

Розрахункова швидкість км/год. 40

Перспективна інтенсивність руху пр.авт./добу 9596

Довжина: 
у т.ч.    підходи до естакади

м 
м

386,00 
153,93

Ширина проїзної частини м 8,40

Мінімальний радіус у плані м 24,2

Максимальний поздовжній ухил % 50

Тип покриття на вулицях транспортної розв'язки щебенево"мастиковий асфальтобетон
(ЩМА" 20) на бітумі БМП 60/90"52

Штучні споруди (вул. Набережно"Хрещатицька " Набережне шосе) 

Шляхопровід тунельного типу: 
поперечна схема; 
довжина (прогін 19,25 м); 
довжина (прогін 18,30 м)

м 
м 
м

1925+18,30"
193,04 
164.64

Підпірні стінки: шт. 3

Довжина: 
ПС"1 (ділянка 1); 
ПС"4 (ділянка 1,2,3); 
ПС"6

м 
м 
м

262,915 
305,23 
193,04

Очисні споруди: річна потужність тис.м3/рік 39,875

Трансформаторна підстанція: 
потужність

шт. 
кВА

1 
2x630

Фонтан: 
електрична потужність; 
водопостачання фонтану добове

кВт 
м3/добу

22,60 
16,60

Штучні споруди (Боричів узвіз)

Підземний пішохідний перехід: 
тунельна частина шириною 6,0 м; 
пандусний вихід шириною 4,0 м (у тунелі);
пандусний вихід шириною 4,0 м (відкритий);
сходи шириною 6,6 м; 
сходи шириною 4,0 м 

шт. 
м 
м 
м 
м 
м

1 
79,17 
8,34 

28,93 
10,40 
17,60

Підпірні стінки: 
довжина ПС"5

шт. 
м

1 
92,0

Штучні споруди (з'їзд з Володимирського узвозу на вул. Набережно"Хрещатицьку)

Естакада: 
схема;

довжина; 
габарит

м 

м 
м

23,665+24,050+26,855+
26,225+28,945+28,530+

24,050+24,050+23,7 
232,07 
8,40

Підпірні стінки: 
довжина: 
ПС"1 (ділянка 2); 
ПС"2; 
ПС"3; 
ПС"4 (ділянка 4)

шт. 
м 
м 
м 
м

4 
60,38 
97,32 
52,64 
46,21

Штучні споруди (Володимирський узвіз)

Підпірні стінки: 
довжина;
ПС"7

шт. 

м

1 

41,07

Поштовий будинок

Вид будівництва Реставрація

Площа забудови м2 254,30 

Інженерні мережі Адміністрації річкових портів України

Водопровід д= 100 мм м 68,0

Каналізація д= 100 мм м 60,5

Електричні мережі км 0,84

Тривалість реконструкції місяць 35,0

Загальна кошторисна вартість 
будівництво в поточних цінах станом на
01.06.2013   , у т.ч.:
будівельно"монтажні роботи;
устаткування;
пусконалагоджувальні роботи;
інші витрати
Із загальної кошторисної вартості:
1. Реконструкція транспортної розв'язки, у тому
числі:
будівельно"монтажні роботи;
устаткування;
пусконалагоджувальні роботи;
інші витрати
2. Мережі електропостачання, водопроводу та
каналізації до причалів Адміністрації річкових
портів України, в тому числі:
будівельно"монтажні роботи;
інші витрати

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

тис. грн
тис. грн
тис. грн

427 025,504
320 655,353

7 565,381
189,148

98 615,622

426 200,671
320 034,194

7 565,381
189,148

98 411,948

824,833
621,159
203,674

Про визначення комунального підприємства 
“Дирекція з капітального будівництва та реконструкції 

“Київбудреконструкція” замовником реконструкції об’єктів 
комунального призначення

Розпорядження № 1158 від 12 липня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті З1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону

України “Про регулювання містобудівної діяльності” та рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про
Правила благоустрою міста Києва”, з метою ефективного управління будівництвом об’єктів комунального призначення, скорочен'
ня їх термінів та своєчасного введення об’єктів в експлуатацію, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Дирекція з капітального бу&
дівництва та реконструкції “Київбудреконструкція” (далі — КП “Київбудре&
конструкція”) замовником реконструкції об’єктів комунального призна&
чення згідно з переліком, що додається.

2. Департаменту житлово&комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку передати КП “Київбудреконструкція” проектно&
кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію та інформацію, яка є
важливою для виконання робіт відповідно до чинного законодавства за
об’єктами, зазначеними у пункті 1 цього розпорядження.

3. КП “Київбудреконструкція”:
3.1.Визначити генеральну підрядну організацію для виконання робіт,

зазначених у пункті 1 цього розпорядження, у порядку, визначеному За&
коном України “Про здійснення державних закупівель”.

3.2. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження, виконувати
згідно з Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням
Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051.

3.3. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по&
рядку виконання будівельних робіт.

3.4. Під час укладання договорів підряду на реконструкцію об’єктів ко&
мунального призначення обов’язково передбачити умови щодо надання
підрядниками гарантій якості виконаних робіт та встановити гарантійні
строки експлуатації об’єктів.

4. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт на об’єктах,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комуналь&
ної власності територіальної громади міста Києва з подальшою переда&
чею у володіння та користування відповідним експлуатуючим організаці&
ям.

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’&
єктах, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

6. Департаменту житлово&комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
подати в установленому порядку до Департаменту економіки та інвести&
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації) пропозиції щодо включення до програм економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки об’єктів, за&
значених 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.

Голова
О. Попов

Додаток
до розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

12.07.2013 № 1158

Перелік об’єктів комунального призначення, замовником реконструкції 
яких визначається комунальне підприємство “Дирекція з капітального будівництва 

та реконструкції “Київбудреконструкція”
№ п/п Назва об'єкта

1. Реконструкція каналізаційної насосної станції в парку "Русанівка" по бульвару Давидова, 10"А у м. Києві

2. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Борщагівка"1"

3. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Мишоловка" на Наддніпрянському шосе, 13

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про виконання розробки проектно'кошторисної документації 
та будівельно'монтажних робіт 

для термосанації дошкільного навчального закладу № 113 
на вул. Здолбунівській, 3'Б з добудовою поверху

Розпорядження № 1159 від 12 липня 2013 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 1, 31, 34 Закону

України “Про регулювання містобудівної діяльності”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити замовником виконання розробки проектно&кошторисної
документації та будівельно&монтажних робіт для термосанації дошкільно&
го навчального закладу № 113 на вул. Здолбунівській, 3&Б з добудовою
поверху комунальне підприємство “Група впровадження проекту з енер&
гозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва” ви&
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад&
міністрації) (далі — КП “ГВП”).

2. КП “ГВП”:
2.1. Забезпечити розроблення та затвердження в установленому по&

рядку проектно&кошторисної документації для термосанації дошкільного
навчального закладу № 113 на вул. Здолбунівській,3&Б з добудовою по&
верху.

2.2. Визначити проектну та підрядну організацію для виконання робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в установленому порядку.

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

2.4. Під час укладання замовником договору підряду на виконання бу&
дівельно&монтажних робіт з термосанації дошкільного навчального закла&
ду передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості викона&
них робіт та визначити гарантійні строки експлуатації встановлюваного
обладнання.

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

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

5. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчо&
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції) забезпечити в установленому порядку списання демонтованого об&
ладнання та зарахування до комунальної власності територіальної грома&
ди міста Києва встановленого майна після завершення робіт, зазначених
у пункті 1 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 виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 25 листопада 2008 року № 1632 
“Про капітальний ремонт насосної станції поверхневого стоку 

поблизу залізничної станції “Зеніт” 
на проспекті Московському в Оболонському районі”

Розпорядження № 1160 від 12 липня 2013 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини

4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з капітального ремонту насосної станції поверхневого стоку поблизу залізничної станції “Зеніт” на проспекті Московському
в Оболонському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 листопада 2008 ро&
ку № 1632 “Про капітальний ремонт насосної станції поверхневого стоку
поблизу залізничної станції “Зеніт” на проспекті Московському в Оболон&
ському районі”:

1. У пункті 1 слова та цифри “у 2008 році” та “а в 2009 році” виключи&
ти.

2. У підпункті 3.3 пункту 3 слова “та в терміни, що визначені пунктом 1
цього розпорядження” виключити.

3. Підпункт 3.4 виключити.
4. Підпункт 3.5 викласти в новій редакції:
“3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви&

конання будівельних робіт.”
5. Доповнити пункт 3 підпунктом 3.6 такого змісту:

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

6. В абзаці 1 пункту 4 слова “Головному управлінню транспорту” замі&
нити словами “Департаменту транспортної інфраструктури”:

7. У підпункті 4.1 пункту 4 слова та цифри “на 2008 рік” замінити сло&
вами та цифрами “на 2008 та наступні роки”.

8. У підпункті 4.2 пункту 4 слова та цифри “на 2009 рік” замінити сло&
вами та цифрами “на 2014 та наступні роки”.

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

Голова
О. Попов

Про внесення змін до пункту 1 розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 25 січня 2012 року № 121 “Про тимчасове обмеження руху транспорту 
на Дніпровській набережній”

Розпорядження № 1161 від 12 липня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 6, 26 Закону України “Про дорожній рух”,

розпоряджень Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 755'р “Про будівництво залізнично'автомобільного мостово'
го переходу через р. Дніпро в м. Києві на залізничній дільниці Київ'Московський — Дарниця”, від 13 липня 2004 року № 490'р “Про
початок будівництва об’єктів Мінтрансу в м. Києві” та враховуючи звернення замовника будівництва залізнично'автомобільного
мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві — Державного територіально'галузевого об’єднання “Південно'Західна залізниця”
від 21.05.2013 № Н'3/326, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. У пункті 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ра&
ди (Київської міської державної адміністрації) від 25 січня 2012 року
№ 121 “Про тимчасове обмеження руху транспорту на Дніпровській набе&
режній” цифри “30.04.2013” замінити цифрами “30.09.2013”.

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

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

Голова
О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 30 серпня 2013 року

Про проведення заходу 
“Свято знань на Хрещатику”

Розпорядження № 1377 від 15 серпня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку організації та проведення в Києві не'

державних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно'просвітницького, спортивного, видовищного та ін'
шого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, з метою урочистого проведен'
ня 01 вересня 2013 року Дня знань:

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

1.1. Провести 01 вересня 2013 року захід “Свято знань на Хрещатику”
з 10.00 год до 16.00 на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до
Майдану Незалежності).

1.2. Під час проведення заходу забезпечити дотримання Правил бла&
гоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25 грудня 2008 року № 1051/1051.

2. КП “Київтранспарксервіс” забезпечити безкоштовне паркування
транспортних засобів, задіяних для підготовки та проведення заходу, на
автостоянці на вул. Архітектора Городецького.

3. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по&
годити в установленому порядку розміщення 01 вересня 2013 року на Май&
дані Незалежності об’єктів торгівлі учасників заходу та інформувати суб’єктів
господарювання про обмеження, визначені рішенням Київської міської ради
від 23 грудня 2010 року № 413/5225 “Про деякі питання з упорядкування в м.
Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином
столовим, пивом (крім безалкогольного) та тютюновими виробами”.

4. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити
охорону громадського порядку під час проведення заходу “Свято знань на
Хрещатику” та перекриття руху транспорту з 09.00 год до 17.00 на вул.
Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності).

5. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь&
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити медичне
обслуговування учасників під час проведення заходу.

6. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), ДКП “Телерадіо&
компанія “Київ” сприяти висвітленню проведення заходу.

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

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

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

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

від 11 грудня 2012 року № 2208 
“Про прийняття і передачу об’єктів електропостачання 

та зовнішніх інженерних мереж жилого будинку № 3 
на вул. Васильченка”

Розпорядження № 1163 від 12 липня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою належного утримання і якісного обслу'

говування об’єктів електропостачання та зовнішніх інженерних мереж житлового будинку № 3 на вул. Васильченка, в межах функ'
цій органу місцевого самоврядування:

1. Унести у додаток до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 грудня
2012 року № 2208 “Про прийняття і передачу об’єктів електропостачання
та зовнішніх інженерних мереж жилого будинку № 3 на вул. Васильченка”
такі зміни:

у графі 2 позицій 3, 4 розділу “КЛ&0,4 кВ до житлового будинку № 3 на
вул. Васильченка” літери та цифру “ВРП 1” замінити літерами та цифрою
“ВРП З”; 

у графі 7 позицій 1 — 4 розділу “КЛ&0,4 кВ до житлового будинку № 3
на вул. Васильченка” цифри “64251052” замінити цифрами “64251,52”.

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

Голова
О. Попов

Про видачу ліцензій ДП “ЗАВОД 410 ЦА”
Розпорядження № 1002 від 18 червня 2013 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз'
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2012 № 2192 “Про лі'
цензування провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізова'
ного водопостачання та водовідведення”, враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 7 від 13.06.2013), в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “ЗАВОД 410 ЦА” (код 
ЄДРПОУ 01128297, м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94) лі&
цензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло&
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек&
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера&
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по&
новлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) теплови&
ми мережами строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо&
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Голубчен&
ка А. К.

Голова
О. Попов

Про затвердження Статутів комунальних підприємств, 
що передані до сфери управління Деснянської районної 

в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 1041 від 26 червня 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 то фізичних осіб'підприємцІв”, на виконання пункту 4 рі'
шення Київської міської ради від 27 жовтня 20і І року № 396/6612 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що на'
лежать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації” та з метою приведення статутів комунальних підприємств у відповідність до вимог законодав'
ства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Статут комунального підприємства по утриманню жит&
лового господарства “Житлорембудсервіс” Деснянського району м. Ки&
єва, що додається.

2. Затвердити Статут комунального підприємства “Дирекція з управ&
ління та обслуговування житлового фонду "Деснянського району м. Ки&
єва, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ&

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

Голова
О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про затвердження змін до Статуту 
комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду 

“Житло'сервіс”
Розпорядження № 1024 від 25 червня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою приведення Статуту комунального підприєм'
ства з експлуатації і ремонту житлового фонду “Житло'сервіс” у відповідність до вимог законодавства, враховуючи розпоряджен'
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 березня 2012 року № 198/7535
“Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та розпорядження вико'
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500 “Про здійснен'
ня організаційно'правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”:

Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду “Житло&сервіс”, затвердженого розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 19 липня 2000 року № 1205, що додаються.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про тимчасове обмеження руху транспорту 
на вул. Ірининській

Розпорядження № 1052 від 26 червня 2013 року
Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, рішення Київської міської ради від

25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про Правила благоустрою міста Києва” (із змінами та доповненнями) та звернень Служби безпе'
ки України 28.05.2013 № 19/2'1324 та від 03.06.2013 № 19/2'1378, з метою створення належних умов для виконання робіт з капіталь'
ного ремонту адміністративної будівлі Центрального управління Служби безпеки України за адресою; вул. Володимирська, 33, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити Службі Безпеки України обмежити рух транспортних за&
собів на вул. Ірининській з 27.06.2013 до 01.12.2013.

2. Службі безпеки України розробити та погодити з Управлінням Дер&
жавної автомобільної інспекції ГУ МВС України в м. Києві тимчасову схе&
му організації дорожнього руху на період виконання робіт.

3. Службі безпеки України вирішити питання встановлення технічних
засобів регулювання дорожнього руху відповідно до погодженої схеми
організації дорожнього руху на період виконання робіт.

4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, за&

твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/105.

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 прийняття до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва зовнішніх теплових мереж 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МТС УКРАЇНА”
Розпорядження № 1134 від 8 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 ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МТС УКРАЇНА” (листи від 15 лютого 2013 року № АД'13'2596 та від 24 квітня 2013 року № АД'І3'8573),
з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро&
мади міста Києва і передати у володіння та користування публічному ак&
ціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО” зовнішні теплові мережі ПРИВАТ&
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МТС УКРАЇНА” згідно з додатком до
цього розпорядження в межах та на умовах, визначених угодою щодо ре&
алізації проекту управління та реформування енергетичного 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. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпе&

чити приймання&передачу зовнішніх теплових мереж, зазначених у пункті
1 цього розпорядження, на умовах, визначених відповідною угодою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — ке&
рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Додаток
до розпорядження виконавчого

органу Київської’ міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

08.07.2013 № 1134

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, м Діаметр труб, мм Кількість
засувок

Рік
побудови

Балансова вартість, грн

ЦО ГВП ЦО ГВП Первинна Залишкова 

1. Зовнішня теплова
мережа на вул.
Архітектора
Вербицького, 1,
ділянка ТМ5 від місця
врізки до зовнішнього
боку ТК 544

2,5 2Д57хЗ,5 Ду"50мм"2шт. 2004 450 400

Про визначення замовника виконання робіт з реконструкції
та технічного переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 

в с. Підгірці Обухівського району Київської області
Розпорядження № 1126 від 5 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”, з метою своєчасного виконання робіт по об’єкту: “Реконструкція та технічне
переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області”, в межах функцій ор'
гану місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Дирекція з капітального бу&
дівництва та реконструкції “Київбудреконструкція” (далі КП “Київбудре&
конструкція”) замовником виконання робіт по об’єкту: “Реконструкція та
технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с.
Підгірці Обухівського району Київської області”.

2. ПрАТ “Київспецтранс” на виконання пункту 1 цього розпорядження
передати КП “Київбудреконструкція” проектно&кошторисну документа&
цію, позитивний експертний звіт ДП “Укрдержбудекспертиза”, інші доку&
менти по об’єкту: “Реконструкція та технічне переоснащення полігону
твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київ&
ської області”.

3. КП “Київбудреконструкція” на виконання пункту 1 цього розпоря&
дження:

3.1. Визначити підрядну організацію для виконання робіт по об’єкту:
“Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових
відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області” у поряд&
ку, визначеному Законом України “Про здійснення державних закупівель”.

3.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо по&
рядку виконання будівельних робіт.

3.3. Забезпечити виконання робіт по об’єкту: “Реконструкція та техніч&
не переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці
Обухівського району Київської області”.

4. При укладанні замовником договору підряду на виконання робіт по
об’єкту: “Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих по&
бутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області”

передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних
робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

5. Департаменту житлово&комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
подати в установленому порядку до Департаменту економіки та інвести&
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації) відповідні інвестиційні пропозиції до програм економіч&
ного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік та на наступні роки.

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

7. 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 по об’&
єкту: “Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побуто&
вих відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.

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

9. 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 окремих розпоряджень 
Київської міської державної адміністрації

Розпорядження № 1133 від 8 липня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 21 Закону України “Про культуру”,

Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, враховуючи звернення керівників бібліотечних закладів та з метою приве'
дення положень закладів культури у відповідність до норм законодавства України, в межах функцій органу місцевого самовряду'
вання:

1. Внести до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 02 лютого 1998 року № 166 “Про затвердження Положення про Пуб&
лічну бібліотеку імені Лесі Українки для дорослих м. Києва” такі зміни:

1.1. Пункти 1 — З розпорядження викласти в такій редакції:
“1. Затвердити Положення про Публічну бібліотеку імені Лесі Українки

для дорослих м. Києва, що додається.
2. Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) здійснювати керівництво ді&
яльністю Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва
та при поданні бюджетного запиту на відповідний рік передбачати видат&
ки на її утримання.

3. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) при формуванні бюджету на
відповідний рік враховувати пропозиції Департаменту культури виконав&

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації) щодо утримання Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для до&
рослих м. Києва за рахунок загальних видатків на культуру.”

1.2. Пункт 5 розпорядження викласти в такій редакції:
“5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ&

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

2. Затвердити зміни до Положення про Публічну бібліотеку імені Лесі
Українки для дорослих м. Києва, затвердженого розпорядженням Київ&
ської міської державної адміністрації від 02 лютого 1998 року № 166, ви&
клавши його у новій редакції, що додасться.

3. Внести до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 13 лютого 1997 року № 174 “Про затвердження Положення про Місь&
ку спеціалізовану молодіжну бібліотеку “Молода гвардія” такі зміни:

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

від 16 квітня 2008 року № 540 
“Про капітальний ремонт шляхопроводів № 1, № 2 та № 3 

через лінію швидкісного трамваю транспортної розв’язки 
на перетині проспекту 50'річчя Жовтня та вулиці Гната Юри 

у Святошинському районі”
Розпорядження № 1168 від 12 липня 2013 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини
4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з капітального ремонту шляхопроводів № 1, № 2 та № 3 через лінію швидкісного трамваю транспортної розв’язки на перетині
проспекту 50'річчя Жовтня та вулиці Гната Юри у Святошинському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 квітня
2008 року № 540 “Про капітальний ремонт шляхопроводів № 1, № 2 та
№ 3 через лінію швидкісного трамваю транспортної розв’язки на пере&
тині проспекту 50&річчя Жовтня та вулиці Гната Юри у Святошинському
районі”:

1.1. У пункті 1 слова та цифри “у 2010 році” та “а в 2012 році” виклю&
чити.

1.2. У підпункті 3.3 пункту 3 слова “та терміни, що визначені пунктом 1
цього розпорядження” виключити.

1.3. Підпункт 3.4 пункту 3 викласти в новій редакції:
“3.4. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки&

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

1. 4. Підпункт 3.5 пункту 3 викласти в новій редакції:

“3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви&
конання будівельних робіт.”.

1.5. Пункт 5 виключити.
У зв’язку з цим пункти 6, 7, 8 вважати відповідно пунктами 5, 6, 7.
1.6. Пункт 5 викласти в новій редакції:
“5. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки&

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації врахувати
потребу на проведення робіт, вказаних в пункті 1 цього розпорядження,
при підготовці бюджетних запитів до проекту бюджету міста Києва на
2014 рік та наступні роки.”.

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

Голова
О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 30 серпня 2013 року

Про передачу функцій замовника будівництва об’єкта 
комунального призначення “Перша черга будівництва споруд 

артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні 
та водопровідної магістралі по проспекту П. Григоренка 

у Дарницькому районі” комунальному підприємству
“Дирекція з капітального будівництва та реконструкції 

“Київбудреконструкція”
Розпорядження № 1195 від 16 липня 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Зако'
ну України “Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою ефективного управління будівництвом об’єкта комунального
призначення, скорочення його термінів та своєчасного введення об’єкта в експлуатацію, в межах функцій органу місцевого само'
врядування:

1. Департаменту житлово&комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
передати комунальному підприємству “Дирекція з капітального будівниц&
тва та реконструкції “Київбудреконструкція” (далі — КП “Київбудреконс&
трукція”) функції замовника, обсяги незавершеного будівництва на мо&
мент передачі, проектно&кошторисну, договірну, бухгалтерську докумен&
тацію, документацію, пов’язану з проведенням процедури закупівель, об&
ладнання та матеріали, що придбані для комплектації об’єкта, та іншу ін&
формацію, яка є важливою для їх здійснення відповідно до чинного зако&
нодавства по об’єкту “Перша черга будівництва споруд артезіанського
водопостачання житлового масиву Осокорки Північні та водопровідної
магістралі по проспекту П. Григоренка у Дарницькому районі”.

2. Взяти до відома, що до КП “Київбудреконструкція” переходять пра&
ва і обов’язки замовника по об’єкту, зазначеному у пункті 1 цього розпо&
рядження, в обсязі і на умовах, що існували на момент видання цього роз&
порядження,

3. КП “Київбудреконструкція” після виконання пункту 1 цього розпоря&
дження:

3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа&
ції для виконання робіт по об’єкту, зазначеному в пункті 1 цього розпоря&
дження, в установленому порядку,

3.2. Забезпечити виконання проектних та будівельно&монтажних робіт,
комплектацію необхідним обладнанням по об’єкту, зазначеному у пункті
1 цього розпорядження, забезпечити його введення в експлуатацію в ус&
тановленому порядку.

3.3. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по&
рядку виконання будівельних робіт,

3.4. Під час укладання замовником договорів підряду на будівництво
об’єкта “Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання
житлового масиву Осокорки Північні та водопровідної магістралі по прос&
пекту П. Григоренка у Дарницькому районі” обов’язково передбачити
умови щодо надання підрядником гарантій якості виконаних робіт та вста&
новити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

4. Департаменту житлово&комунальної інфраструктури виконавчого ор&
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по&
дати в установленому порядку до Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) пропозиції щодо внесення змін до Програми економічного
і соціального розвитку м, Києва на 2013 рік, затвердженої рішенням Ки&
ївської міської ради від 08 лютого 2013 року № 2/9059 по об’єкту, зазна&
ченому у пункті 1 цього розпорядження.

5. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт на об’єкті
“Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житло&
вого масиву Осокорки Північні та водопровідної магістралі по проспекту
П. Григоренка у Дарницькому районі” зараховується до комунальної влас&
ності територіальної громади міста Києва з подальшою передачею у во&
лодіння та користування ПАТ “АК “Київводоканал”.

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

7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 19 лютого 2001 року № 288 “Про пе&
редачу функцій замовника на виділення коштів на будівництво комплексу
споруд артезіанського водопостачання “Осокорки&Північні” та водопро&
відної магістралі по просп. Григоренка у Харківському районі."

8. Позицію 3 додатку 1 до розпорядження виконавчого органу Київ&
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 квітня
2009 року № 522 “Про передачу функцій замовника” виключити.

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

Голова
О. Попов

1.1. Пункт 1 розпорядження викласти в такій редакції:
“1. Затвердити Положення про Міську спеціалізовану молодіжну біб&

ліотеку “Молода гвардія”, що додається."
1.2. У пункті 2 розпорядження слова “Головному управлінню культури

міської державної адміністрації” замінити словами “Департаменту культу&
ри виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)”.

1.3. Підпункт 2.1. пункту 2 розпорядження викласти в такій редакції:
“2.1. Разом з Департаментом фінансів виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачати у
бюджеті м. Києва щорічно за рахунок загальних видатків по культурі кош&
ти на утримання Міської спеціалізованої молодіжної бібліотеки “Молода
гвардія”.

1.4. Пункт 4 розпорядження викласти в такій редакції:
“4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ&

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

4. Затвердити зміни до Положення про Міську спеціалізовану молодіж&
ну бібліотеку “Молода гвардія”, затвердженого розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 13 лютого 1997 року № 174, виклавши
його у новій редакції, що додається.

5. Внести до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 13 жовтня 1997 року № 1610 “Про затвердження Положення про Цен&
тральну бібліотеку ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва” такі зміни:

1.1. Пункти 1&3 розпорядження викласти в такій редакції:
“1. Затвердити Положення про Центральну бібліотеку ім. Т. Г. Шевчен&

ка для дітей м. Києва, що додається.

2. Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) здійснювати керівництво ді&
яльністю Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва та
при поданні бюджетного запиту на відповідний рік передбачати видатки
на її утримання.

3. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) при формуванні бюджету на
відповідний рік враховувати пропозиції Департаменту культури виконав&
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації) щодо утримання Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для ді&
тей м. Києва за рахунок загальних видатків на культуру.”

1.2. Пункт 5 розпорядження викласти в такій редакції:
“5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ&

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

6. Затвердити зміни до Положення про Центральну бібліотеку ім. Т. Г.
Шевченка для дітей м. Києва, затвердженого розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 13 жовтня 1997 року № 1610, виклав&
ши його у новій редакції, що додається.

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

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

№ Найменування основних засобів Площа, кв. м

1. Контрольно"пропускний пункт 29,22

2. Диспетчерський пункт 113,13

3. Склад запчастин та агрегатів 639,51

4. Виробничий корпус (1  поверх) 507,00

5. Виробничий корпус 1640,40

6. Цех випробування газових балонів 636,12

Про закріплення нежилих будівель та приміщень 
на вулиці Чистяківській, 19'а у Святошинському районі

Розпорядження № 1162 від 12 липня 2013 року
Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, частини 5 статті 60 Закону Укра'

їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 844/7080 “Про впорядкування прий'
няття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж
та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи звернення комунального підприємства “Київдорсервіс” від 07.06.13 № 1'1141 та
комунального підприємства “Київпастранс” від 06.06.13 № 14'02/01'181, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Закріпити за комунальним підприємством “Київдорсервіс” на праві
господарського відання нежилі будівлі та приміщення на вулиці Чистяків&
ській, 19 у Святошинському районі міста Києва, які належать до кому&
нальної власності територіальної громади м. Києва та закріплені на праві
господарського відання за комунальним підприємством “Київпастранс”,
згідно з додатком до цього розпорядження.

2. Комунальному підприємству “Київпастранс” у встановленому поряд&
ку здійснити передачу нежилих будівель та приміщень згідно з пунктом 1
цього розпорядження.

3. Комунальному підприємству “Київдорсервіс” вчинити усі дії, по&

в’язані з проведенням процедури державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно, зазначене у додатку до цього розпорядження.

4. Заступникові голови — керівнику апарату виконавчого органу Київ&
ської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) Пузанову О.
Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміс&
ту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
12.07.2013 № 1162

Перелік
нежилих будівель та приміщень на вулиці Чистяківській, 19'а 

у Святошинському районі міста Києва, які належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва та закріплюються на праві господарського відання 

за комунальним підприємством “Київдорсервіс”

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про реконструкцію тепломагістралі 
№ 6 СТ'1 від ТК 613/10а'12 до ТК'620а/10'1 

на вул. Ванди Василевської у Шевченківському районі
Розпорядження № 1169 від 12 липня 2013 року

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

1. Публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ “КИЇВЕ&
НЕРГО”) здійснити за власні кошти згідно з розробленою та затвердженою в
установленому порядку проектно&кошторисною документацією з 15 липня
2013 року до 29 жовтня 2013 року роботи з реконструкції тепломагістралі № 6
СТ&1 віл ТК 613/10а&12 до ТК&620а/10&1 на вул. Ванди Василевської з частко&
вим розриттям проїзної частини вулиць Ванди Василевської, Довнар&За&
польського та обмеженням руху транспорту згідно з графіком, що додається.

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

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

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

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему ор&
ганізації дорожнього руху на період виконання робіт.

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

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину по всій довжині розриття, а тротуарів
на повну ширину тротуару — фігурними елементами мощення та переда&
ти за актом комунальному підприємству “Шляхово&експлуатаційне управ&
ління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Шевченківського району”.

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

3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки&
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на період
виконання робіт з реконструкції тепломагістралі № 6 на вул. Ванди Васи&
левської в Шевченківському районі внести зміни у шляхи слідування мар&
шрутів наземного пасажирського транспорту загального користування,
які проходять на вулиці Ванди Василевської, перехресті вулиць Староки&
ївської та Довнар&Запольського.

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

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

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

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

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

Голова
О. Попов

Про виконання робіт з оснащення бюджетних закладів 
вузлами обліку теплової енергії на потреби опалення 

і гарячого водопостачання та реконструкції теплових пунктів
Розпорядження № 1182 від 16 липня 2013 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Група впровадження проек&
ту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Ки&
єва” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації) (далі — КП “ГВП”) замовником робіт з оснащення
бюджетних закладів вузлами обліку теплової енергії на потреби опален&
ня і гарячого водопостачання та реконструкції теплових пунктів згідно з
додатком.

2. КП “ГВП”:
2.1. Забезпечити виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпо&

рядження.
2.2. Визначити проектні та підрядні організації для виконання робіт з

оснащення бюджетних закладів вузлами обліку теплової енергії на потре&
би опалення і гарячого водопостачання та реконструкції теплових пунктів
у встановленому порядку.

2.3. Забезпечити розробку і затвердження у встановленому порядку
проектно&кошторисної документації.

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

2.5 Під час укладання замовником договору підряду на виконання ро&
біт з оснащення бюджетних закладів вузлами обліку теплової енергії на
потреби опалення і гарячого водопостачання та реконструкції теплових
пунктів обов’язково передбачати умови щодо надання підрядником га&
рантій якості виконаних робіт та встановити гарантійні терміни експлуата&
ції обладнання.

3. Департаменту житлово&комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

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

5. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчо&
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції) забезпечити у встановленому порядку списання демонтованого май&
на та зарахування до комунальної власності територіальної громади міс&
та Києва встановленого майна після завершення робіт, зазначених у пунк&
ті 1 цього розпорядження,

6. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма&
сової 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

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Української Православної Церкви Святителя Тихона, 

патріарха Московського і всея Русі у Дніпровському районі м. Києва
Розпорядження № 1184 від 16 липня 2013 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 12 березня
2013 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади Української Православної Церкви Святителя Тихона, патрі'
арха Московського і всея Русі у Дніпровському районі м. Києва від 15 лютого 2013 року № 1, в межах функцій місцевого органу ви'
конавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади Української Православної Церкви Святителя Тихоиа, патріарха Московського і всея Русі у Дніпровському
районі м. Києва, що додається.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
святої мучениці Параскеви Української Православної Церкви 

у Дніпровському районі м. Києва
Розпорядження № 1185 від 16 липня 2013 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 20 червня
2013 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади святої мучениці Параскеви Української Православної
Церкви у Дніпровському районі м. Києва від 28 травня 2013 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади святої мучениці Параскеви Української Православної Церкви у Дніпровському районі м. Києва, що додає&
ться.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про затвердження змін до складу 
постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

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

Розпорядження № 1189 від 16 липня 2013 року
У зв’язку зі змінами у персональному складі постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при виконавчому ор'

гані Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

Затвердити зміни до складу постійно діючої комісії з питань розгля&
ду звернень громадян при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації), затвердженого розпоря&
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 25 липня 2008 року № 1046 (в редакції роз&

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь&
кої державної адміністрації) від 09 грудня 2011 року № 2348), виклавши
його в новій редакції, що додається.

Голова
О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
25 липня 2008 року № 1046

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

16.07.2013 № 1189

СКЛАД
постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

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

Пузанов Олександр Геннадійович заступник голови Київської міської державної адміністрації — керівник апарату виконавчого орга&
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голова комісії

Почтарьов Андрій Олександрович перший заступник керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), заступник голови комісії

Бричко Оксана Леонідівна начальник управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), секретар комісії

Антонов Василь Іванович голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Боднар Василь Євгенович начальник управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Бондар Юрій Іванович голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Вітковський Сергій Іванович голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Водовозов Євгеній Наумович директор Департаменту транспортної інфраструктури
Голубченко Анатолій Костянтинович перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 30 серпня 2013 року

Данилович Сергій Михайлович директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Добровольська Оксана Миколаївна директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Зімін Сергій Георгійович голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Корж Віктор Петрович заступник голови Київської міської державної адміністрації
Костюк Михайло Дмитрович заступник голови Київської міської державної адміністрації
Костюренко Тетяна Миколаївна директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Кравченко Сергій Олексійович голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Крамаренко Руслан Михайлович заступник голови Київської міської державної адміністрації
Крушановський Сергій Іванович голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Кулаковський Юрій Петрович директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Курінний Юрій Юрійович голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Кучук Михайло Ілліч заступник голови Київської міської державної адміністрації
Луцький Максим Георгійович голова Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
Мохорєв Віталій Андрійович директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Новицький Дмитро Юрійович директор Департаменту житлово4комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Прокопенко Станіслав Миколайович голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Садовой Сергій Миколайович директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
Сущенко Сергій Миколайович голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Целовальник Сергій Анатолійович директор Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про визначення комунального підприємства 
“Дирекція з капітального будівництва та реконструкції “Київбудреконструкція” 

замовником розробки проектно"кошторисної документації та виконання робіт по об’єкту 
“Реконструкція дамби мулового поля № З Бортницької станції аерації”

Розпорядження № 1193 від 16 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 ді"

яльності”, з метою недопущення прориву тіла дамби мулового поля № 3 Бортницької станції аерації, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Дирекція з капітального будівництва та реконструкції
“Київбудреконструкція” (далі — КП “Київбудреконструкція”) замовником розробки проектно4кошто4
рисної документації та виконання робіт по об’єкту “Реконструкція дамби мулового поля № 3 Борт4
ницької станції аерації”.

2. КП “Київбудреконструкція” на виконання пункту 1 цього розпорядження:
2.1. Визначити проектну організацію для розробки проектно4кошторисної документації на вико4

нання робіт по об’єкту “Реконструкція дамби мулового поля № 3 Бортницької станції аерації” у по4
рядку, визначеному Законом України “Про здійснення державних закупівель”.

2.2. Забезпечити розробку І затвердження в установленому порядку проектно4кошторисної до4
кументації на виконання робіт по об’єкту “Реконструкція дамби мулового поля № 3 Бортницької
станції аерації”.

2.3. Після виконання підпунктів 2.1 та 2.2 цього пункту визначити підрядну організацію для ви4
конання робіт по об’єкту “Реконструкція дамби мулового поля № 3 Бортницької станції аерації” у по4
рядку, визначеному Законом України “Про здійснення державних закупівель”.

2.4. Під час укладання замовником договору підряду по об’єкту “Реконструкція дамби мулового
поля № З Бортницької станції аерації” обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником
гарантій якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

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

2.6. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням

Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051.
2.7. Забезпечити виконання робіт по об’єкту “Реконструкція дамби мулового поля № 3 Бортниць4

кої станції аерації” та введення об’єкта в експлуатацію в установленому порядку.
3. Департаменту житлово4комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ра4

ди (Київської міської державної адміністрації) подати у встановленому порядку до Департаменту
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад4
міністрації) відповідні інвестиційні пропозиції щодо включення об’єкта “Реконструкція дамби муло4
вого поля № 3 Бортницької станції аерації” до програм економічного і соціального розвитку міста
Києва на 2013 рік та наступні роки.

4. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки4
ївської міської державної адміністрації) забезпечити в установленому порядку зарахування майна до
комунальної власності територіальної громади міста Києва після завершення робіт на об’єкті “Ре4
конструкція дамби мулового поля № 3 Бортницької станції аерації”.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської місь4
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова
О. Попов

Про виконання робіт з прокладання КЛ"10 кВ “ТП 2864"ТП 5070 № 1” у Шевченківському районі
Розпорядження № 1218 від 19 липня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених
пунктів”, з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві та враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧ"
НІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” (далі — СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) від 13 березня 2013 року № 030/52"2097, в межах функцій органу місцевого са"
моврядування:

1. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійс4
нити за власні кошти відповідно до розробленої та затвердженої в установленому порядку проект4
но4кошторисної документації з 20 липня 2013 року до 30 грудня 2013 року виконання робіт з про4
кладання КЛ 10 кВ з розриттям тротуарів на вул. Саксаганського між буд. № 100 та буд. № 123 в
Шевченківському районі.

Перехід проїзних частин вул. Саксаганського здійснити закритим способом методом горизон4
тального буріння.

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

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку виконання будівель4

них робіт.
2.2. В установленому порядку розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в місті Ки4

єві схему тимчасової організації дорожнього руху.
2.3. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах забезпечити вільний і безпечний прохід пі4

шоходів та проїзд автотранспорту до прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огоро4
жу, а також у разі необхідності пішохідні містки шириною не менше 1,5 м.

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

2.5. Виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження, при необхідності забезпечити
в тризмінному режимі.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїзди в двори) за типом іс4
нуючого, а тротуарів — на всю ширину та довжину в межах розриття фігурними елементами мо4
щення та передати їх за актом комунальному підприємству “Шляхово4експлуатаційне управління
по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста
Києва”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт покласти на заступника дирек4
тора із забезпечення виробництва СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Голо4
ватенка С. М.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської місь4
кої державної адміністрації Кучука М.І.

Голова
О. Попов

Про перекладання каналізаційної мережі на вулицях Студентській 
та Миколи Пимоненка у Шевченківському районі

Розпорядження № 1213 від 19 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 ді"

яльності", рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про Правила благоустрою міста Києва” та з метою усунення аварійного стану каналізаційних ме"
реж та забезпечення надійного водовідведення від житлового кварталу, обмеженого вулицями Глибочицькою, Студентською та М. Пимоненка у Шевченківському районі міста
Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Публічне акціонерне товариство “Акціонерна компанія “Київводоканал” (далі — ПАТ
“АК “Київводоканал”) замовником розробки проектно4кошторисної документації та виконання робіт
з перекладання каналізаційної мережі, в тому числі побутової каналізації, на вул. Студентській, Ми4
коли Пимоненка у Шевченківському районі.

2. ПАТ “АК “Київводоканал”:
2.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організації для виконання робіт, за4

значених у пункті 1 цього розпорядження, в установленому порядку.
2.2. Розробити проектно4кошторисну документацію, провести її експертизу та затвердити в ус4

тановленому порядку.
2.3. Забезпечити виконання робіт з перекладання каналізаційної мережі, в тому числі побутової

каналізації, на вул. Студентській, Миколи Пимоненка у місті Києві відповідно до затвердженої в ус4
тановленому порядку проектно4кошторисної документації.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт.
2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням

Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051.
2.6. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього руху

на період виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
2.7. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пішоходів і проїзд транспортних

засобів спеціального призначення шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження
місць роботи, освітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт протягом усього періоду ви4
конання робіт.

2.8. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за типом існуючого на повну
ширину проїзної частини по всій довжині розриття, а тротуарів — за типом існуючого на ділянці в

межах розриття та передати за актами на утримання комунальному підприємству “Шляхово4експлу4
атаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченків4
ського району” м. Києва.

3. При укладанні замовником договору підряду на виконання робіт з перекладання каналізацій4
ної мережі, в тому числі побутової каналізації, на вул. Студентській, Миколи Пимоненка у місті Ки4
єві передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості виконання робіт та встановити га4
рантійні строки експлуатації об’єкта.

4. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт на об’єкті, зазначеному у пункті 1 цьо4
го розпорядження, зараховується до комунальної власності територіальної громади міста Києва з
подальшою передачею у володіння та користування відповідним експлуатуючим організаціям.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки4
ївської міської державної адміністрації) забезпечити в установленому порядку зарахування майна до
комунальної власності територіальної громади міста Києва після завершення робіт на об’єкті, зазна4
ченому у пункті 1 цього розпорядження.

6. Департаменту житлово4комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ра4
ди (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку подати до Департаменту
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад4
міністрації) пропозиції щодо включення до програм економічного і соціального розвитку м. Києва на
2013 рік та наступні роки об’єкта, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської місь4
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова
О. Попов

Про виконання робіт з реконструкції кабельних мереж напругою 10 кВ 
на вулицях Михайла Донця та Героїв Севастополя в Солом’янському районі

Розпорядження № 1204 від 19 липня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій насе"

лених пунктів”, з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві та враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВЕНЕРГО” (далі — СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ”) від 13 березня 2013 року № 030/52"2096, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійс4
нити за власні кошти відповідно до розробленої та затвердженої в установленому порядку проект4
но4кошторисної документації з 20 липня 2013 року до 31 грудня 2013 року виконання робіт з рекон4
струкції кабельних мереж напругою 10 кВ з розриттям тротуарів на вулицях Михайла Донця та Ге4
роїв Севастополя в Солом’янському районі.

Перехід проїзних частин вул. Героїв Севастополя здійснити закритим способом методом гори4
зонтального буріння.

Цей проект не передбачає повного або часткового перекриття руху на проїзних частинах зазва4
них вулиць.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку виконання будівель4

них робіт.
2.2. Погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему тимчасової організації дорожньо4

го руху.
2.3. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах забезпечити вільний і безпечний прохід пі4

шоходів та проїзд автотранспорту до прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огоро4
жу, а також у разі необхідності пішохідні містки шириною не менше 1,5 м.

2.4. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження, при необхідності виконувати в тризмін4
ному режимі, забезпечуючи проїзд автотранспорту не менше ніж 3,5 м.

2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, затвердженими рішенням Ки4
ївської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїзди в двори), тротуарів за типом
існуючого та передати їх за актом комунальному підприємству “Шляхово4експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району міста Києва”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт покласти на заступника дирек4
тора із забезпечення виробництва СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Голо4
ватенка С. М.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської місь4
кої державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

1. Ухвалою О р жно о адміністративно о с д міста Києва від
21 червня 2013 ро від рито провадження в адміністративній справі
№826/9624/13-а за позовом ФО-П Катеренч а Оле сандра
Анатолійовича до Київсь ої місь ої ради про визнання нечинним рішення
Київсь ої місь ої ради від 28.03.2013 ро № 97/9154. С дове засідання
відб деться 9 вересня 2013 ро о 13.30, за адресою: м. Київ, в л. Коман-
дарма Каменєва, 8, 1 орп с, зал с дових засідань № 7.
2. Ухвалою О р жно о адміністративно о с д міста Києва від

21 червня 2013 ро від рито провадження в адміністративній справі
№ 826/9627/13-а за позовом Громадсь ої ор анізації "Все раїнсь а
спіл а працівни ів тор івлі та посл "Тр дова співдр жність" до Київсь ої
місь ої ради про визнання нечинним рішення Київсь ої місь ої ради від
28.03.2013 ро № 97/9154. С дове засідання відб деться 9 вересня
2013 ро о 14.00, за адресою: м. Київ, в л. Командарма Каменєва, 8,
1 орп с, зал с дових засідань № 7.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА"
( од ЄДРПОУ 03359658, місцезнаходження: 04123, м. Київ, в л. Оси-
повсь о о, б д. 1-А) повідомляє всіх, о о це стос ється, про втрат
ори інал Дозвол на ви онання б дівельних робіт № 0702-Пд/Т з
б дівництва житлово о омпле с з об'є тами соціально- ромадсь о о
призначення, пар ін ами та бла о строєм пам'ят и природи "Крістерова
ір а" за адресою: в л. Виш ородсь а, 45 Подільсь ом районі м. Києва,
видано о 02.09.2008 ро Інспе цією державно о архіте т рно-
б дівельно о онтролю місті Києві ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ "А рофірма троянда" (м. Київ, в л. Виш ородсь а, 45,
тел. 430-14-30) (далі — Дозвіл), правонаст пни ом прав та обов'яз ів
я о о є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТРОЯНДА".
Зазначений Дозвіл вважати недійсним.

У зв'яз з вводом в е спл атацію ново о житлово о б дин ТОВ "Житлосервіс
плюс" о олош є про встановлення е ономічно обґр нтованих тарифів на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій та ом розмірі:

Тарифи розраховані з ідно з Поряд ом форм вання тарифів на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ової території, затверджено о Постановою
Кабінет Міністрів У раїни від 1 червня 2011 ро № 869. Стр т ра, періодичність
та стро и надання посл відповідають вимо ам Розпорядження Ви онавчо о ор ан
Київсь ої Місь ої Ради від 9 березня 2011 ро № 307.

За важення та пропозиції приймаються на адрес м. Київ, в л. Мельни ова, 83-Д
до 17.00.

Термін, протя ом я о о приймаються за важення і пропозиції, встановлюються підприємством,
але він не може б ти менше ніж 14 та більшим ніж 20 алендарних днів з дня повідомлення
споживачам про намір здійснити змін тариф .

Довжен о Юрій Федорович, що проживає за адресою: м. Київ, в л. Дра оманова, 1-л,
в. 41, необхідно з'явитися 5 вересня 2013 ро о 9.30 до Дарниць о о районно о с д
м. Києва ( м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, зал № 209), для часті в с довом засіданні по
цивільній справі за позовом Гарбар Сер ія Ми олайовича до Довжен о Юрія
Федоровича про стя нення моральної ш оди та витрат на адво атсь і посл и.

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

У випад неяв и відповідач зобов'язаний повідомити с д про причини своєї неяв и.
С ддя Н.О. Киричен о

Втрачене свідоцтво про право власності на житло на вартир № 22 за адресою:
в л. Флоренції, 12-а на ім'я Кареба Л.М., Кареба В.В., Кареба О.В. вважати
недійсним.

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

№ п/п Адреса б дин Розмір тариф , рн/м2

1 в л. Гетьмана Вадима, 30-Б 3,24

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

- оловно о спеціаліста відділ ор анізації діловодства — 2,

Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.

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

І Х Е У Д А В С

П А Р О К С И З М А С О

О М Е Л Ю Х А Б У Л І Я

С У Щ Е И Н Р І Ч

Т Р А Н С Л Я Ц І Я А С

А Т А У С І Н Д І У

С И Ш Е Л Я Г Д Н

Ь К А А А А З О Г А

Відповіді на сканворд 
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СПОРТ
Хрещатик 30 серпня 2013 року

Спортивні новини

Художня гімнастика. Українка Ганна Різатдінова
— чемпіонка світу
На Чемпіонаті світ з х дожньої імнасти и, я ий вперше приймає сто-

лиця У раїни, наші спортсмен и порад вали вболівальни ів золотою на-
ородою. Ганна Різатдінова вправі з обр чем продемонстр вала най-
с ладніш про рам , що й принесло їй тит л чемпіон и світ — 18,266 оч-
а. “Срібло” і “бронза” цьом виді про рами дісталися росіян ам: Яні
К дрявцевій — 18,250 та Мар ариті Мам н — 18,233. Інша представниця
У раїни Аліна Ма симен о з пинилася році від п’єдестал пошани, по-
сівши 4-те місце з рез льтатом 17,950 бала. Та ож цьо о дня б ли розі-
рані на ороди вправах із м’ячем. На жаль, наших співвітчизниць серед
призерів не б ло. “Золото” та “срібло” здоб ли росіян и — Мар арита
Мам н (18,516) та Яна К дрявцева (18,350), “бронза” — в а тиві білор -
сь ої спортсмен и Мелітини Санюти (18,166)

Спортивне життя. В столиці проїхалися на роликах
У центрі Києва по в лиці Хрещати із на оди свят вання Дня Незалеж-

ності У раїни за підтрим и КМДА, Київсь о о місь о о відділення НОК
У раїни, Департамент освіти, на и, молоді та спорт , Київсь ої місь ої
незалежної федерації роли ово о спорт всіх видів та напрям ів відб вся
ІІІ Київсь ий спортивний фестиваль “Веселі старти на роли ах”. В рочис-
том від ритті заход та на ородженні взяли часть: заст пни дире тора
Департамент освіти, на и, молоді та спорт Вадим Костючен о, член
ви он ом Київсь о о місь о о відділення НОК У раїни, віце-президент
Київсь ої місь ої незалежної федерації роли ово о спорт всіх видів та
напрям ів Сер ій Тимофєєв.
Участь фестивалі взяли всі охочі незалежно від ві , та ож працював

без оштовний про ат роли ів для иян та остей міста. В рам ах заход
“Веселі старти на роли ах” б ли проведені зма ання “М’яч ворота”,
“Верт ий м’яч із люч ою”, “U-Jump” з е стремально о атання на роли-
ах в стилі фріс ейт, “Слалом”, “Спортивна сім’я на роли ах”. Б ли розі-
рані персональні номінації: “За волю до перемо и”, “За раще володіння
роли ами”, “Кращий др , я ий підтрим є”, “За а тивний відпочино на
роли ах”, “Швид ий ролер”. Відзначимо, що наймолодшом часни
зма ань виповнилося лише 2,5 ро

Плавання. Вікторія Солнцева завоювала “срібло”
на Чемпіонаті світу
У раїнсь а спортсмен а Ві торія Солнцева завоювала срібло на IV Чем-

піонаті світ з плавання серед юніорів, я ий проходить в Д баї, повідом-
ляє Федерація плавання У раїни. У раїн а подолала дистанцію 50 м бра-
сом за 31.34 с. Першоюфініш вала ре ордсмен а світ і олімпійсь а чем-
піон а литовсь а плавчиня Р та Меліт те (29.84 с.), третьою — британ а
Софія Тейлор (31.38 с.). На IV Чемпіонаті світ з плавання серед юніорів
У раїн представляють семеро плавців: Ві торія Солнцева, Бо дан Пла-
він, Ірина Главни , Анастасія Малявіна, Михайло Романч , Оль а Товсто-
ан та Олена Кисельова. Зма ання проходять 50-метрових басейнах.
Учасни и — дівчата 14-17 ро ів і юна и 15-18 ро ів. За алом за медалі
юніорсь о о Чемпіонат світ зма аються 905 спортсменів з 90-та раїн

Температура +12°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 92 %

Температура +14°С

Атм. тиск 747мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура +13°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 30 серпня 2013 року
ранок день вечір

Визначилися всі учасники 
Ліги чемпіонів
У престижному футбольному турнірі завершилися останні матчі
кваліфікаційного раунду

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед відб лися поєдин и 3- о
валіфі аційно о ра нд Лі и чемпіо-
нів. Я і належить, сі фаворити до-
ся ли потрібно о рез льтат . Пітер-
сь ий “Зеніт” без проблем пройшов
порт альсь ий “Пасош Феррейра”,
італійсь ий “Мілан” впевнено пере-
мі олландсь ий “ПСВ”, а шотланд-
сь ий “Селті ” дотисн в “Шахтар” із
Казахстан . Одна не обійшлося й
без несподівано : іспансь ий “Реал
Сосьєдад” досить певнено здолав
опір франц зь о о “Ліона” і вийшов
в основн сіт т рнір .

“Реал Сосьєдад” тиждень тому створив головну

сенсацію. Іспанці несподівано виграли в Ліоні в

однойменного клубу з рахунком 2:0. Таким чи"

ном, французи опинилися в найскладнішій ситу"

ації. Піренейці ж перед грою підкреслювали, що

треба забути результат першої зустрічі і грати, ні"

би у них жодної переваги немає. 

Матч"відповідь активніше розпочали гравці

“Ліона”. На початку зустрічі гості практично не

випускали суперника з їх половини поля. Однак

користі від цього було мало. Створити хоч щось

небезпечне біля воріт сан"себастьянської коман"

ди у ліонців не виходило. Перший по"справжньо"

му небезпечний момент виник у матчі на 20"й

хвилині. Нападник “Реал Сосьєдада” Харіс Се"

ферович вийшов на ударну позицію і бив у вже

практично порожні ворота. Однак гостей вряту"

вав захисник команди, який встиг відбити м’яч.

"Ліон" намагався діяти “першим номером”. Про"

те у французів нічого не виходило. Ніякої загрози

воротам Клаудіо Браво не було й близько. В під"

сумку на перерву команди пішли при нулях на

табло.

Очевидно, що такий рахунок влаштовував гос"

подарів — “Реал Сосьєдад” був усього лише в од"

ному таймі від групового етапу Ліги чемпіонів. А

ось “Ліону” треба було терміново щось змінюва"

ти — в іншому випадку його долею стала б Ліга

Європи. На початку другої половини гри хоро"

ший шанс втратили господарі. Харіс Сеферович

з меж штрафного пробив у ближній кут, але влу"

чив у штангу. В цілому ж хід поєдинку не змінив"

ся. Атакувати намагалися обидві команди, але

шанси виникали лише поблизу воріт гостей. Не"

вдовзі ще одну чудову можливість не реалізували

господарі. Грізманн протягнув м’яч до чужого

штрафного і викотив його на все того ж Сеферо"

вича, але останній метрів із дванадцяти не влу"

чив у ворота. У підсумку тиск сан"себастьянців

призвів до успіху. Активний Грізманн навісив у

центр воротарського майданчика, а там опинив"

ся його партнер по команді Вела, який і розстрі"

ляв ворота. Тепер “Ліону” треба було забивати

тричі. Відверто кажучи, в таку можливість не ві"

рилося. Після цього гра якось стала зовсім

млявою. Гості вже атакували з меншим азартом.

Здавалося, вони самі не вірили, що можуть віді"

гратися. Футболісти ж “Реал Сосьєдада” чекали

фінального свистка. Вони вже передчували свя"

то. На самій кінцівці поєдинка господарі забили

ще раз. Дубль оформив Карлос Вела. Мексика"

нець отримав м’яч у районі центрального кола,

набрав швидкість, дійшов до ударної позиції і

вразив ціль. У підсумку — 2:0, і “Реал Сосьєдад”

пробився в Лігу чемпіонів, хоча фаворитом пари

все ж вважався “Ліон”. Однак французам тепер

належить битися лише в Лізі Європи
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Цей день в історії 30 серпня

1829 – Мос ві за ладена
ам'яна Трі мфальна ар а на
честь перемо и російсь ої зброї
над війсь ами Наполеона
1860 – зап щено перший бри-

тансь ий трамвай (Birkenhead
Street)
1873 – від рита Земля Фран-

ца-Йосипа (архіпела в Північно-
м Льодовитом о еані)
1877 – франц зь ий винахід-

ни -само Еміль Реїно отримав
патент на апарат під назвою
пра сінос оп – прародителя
м льтиплі ації
1901 – Х'юберт Сесіл Б т за-

патент вав пилосос
1906 – завершилося плавання

норвезь о о дослідни а Р аля
Ам ндсена на с дні "Йоа" через
Північно-Західний морсь ий прохід
1922 – народився Павло Гла-

зовий, раїнсь ий поет- мо-
рист і сатири
1954 – народився президент

Білор сії Оле сандр Л ашен о
1937 – народилася Лариса Ка-

дочні ова, російсь а і раїнсь а
а триса, ла реат Державної премії
У раїни ім. Т.Г. Шевчен а (1991)
1960 – Рада Міністрів СРСР

затвердила перше Положення
про осмонавтів СРСР. Б ли вве-
дені посади осмонавт, інстр -
тор- осмонавт і старший інстр -
тор- осмонавт
1963 – політичні ерівни и

СРСР і США встановили теле-
фонний зв'язо між собою - зна-
менита " аряча лінія", це б ло
зроблено з метою зменшення
ризи випад ової ядерної війни
1973 – в Кенії заборонено по-

лювання на слонів
1986 – Шт т арті раїнсь ий

атлет Юрій Сєдих становив не
здійснений донині світовий ре орд
метанні молота – 86 м 74 см
1987 – Римі бол арсь а ат-

лет а Стеф а Костадінова вста-
новила нині діючий світовий ре-
орд стриб ах висот для жі-
но – 2 м 09 см
2001 – Фран ф рті презен-

товано нов валют більшості
держав Європейсь о о Союз –
євро (в обі з 1 січня 2002 ро )

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Іспансь ий "Реал Сосьєдад" дещо несподівано пройшов франц зь ий "Ліон"

ОВНИ, ви повинні позб тися стресових навантажень, що вхо-
дять в підвищений чинни ризи для здоров’я. Не поспішайте
стрім олов хапатися за робот заради ви онання ч жих прохань.
Все, що ш одить відмінном самопоч ттю, має б ти від ин то. Ко-
хайтеся з бла овірними — се с альний потя посилиться.
ТЕЛЬЦІ, любовне пол м’я серці запалає з новою силою, адже

обранець зміниться на раще, отже — на вас очі є подвійне свято
перемо и від то о, що дося ли бажано о завдя и особистим невтом-
ним виховним діям. Що “зліпили” під себе — те й отримали, тож від-
дайте партнерові ермо правління і неодмінно знайдіть спільне за-
хоплення, я е вас поєднає, а поб тові проблеми залиште осторонь.
БЛИЗНЮКАМ визначено стати еталоном ґазди, с млінно “нес-

ти вахт ” під рідним дахом. Тримайте р на сімейном п льсі,
впоряд ов йте поб т, оздоровлюйте психоло ічн родов а р , ін-
вест йте все, чим ба аті, в рідні пенати. Цим за ладете собі на
майб тнє добротний тил.
РАКИ, нині ви ма , я ий володіє чарами (і не лише в інтимній

сфері) та має влад над іншими. Домовляйтеся, втілюйте ідеї,
ладайте оди з омпаньйонами із притаманною вам с р п -

льозністю, пра тичністю, діловою мітливістю.
ЛЕВИ, реалізація со ровенних бажань пройде “на ра” (таємні

по ровителі — до ваших посл !), джерела приб т ів щедро за-
фонтан ють завдя и приб т овим замовленням і висо им діловим
я остям. Тіль и не звалюйте на себе нові зобов’язання, а займай-
теся роботою, на я ій давно спеціаліз єтеся.
ДІВИ, девіз тижня: хай живе оновлення! Ви — самодостатня

впливова соці мі особистість, настав час пере орн ти спішн
новаторсь сторін в своєм існ ванні. Дебют йте, сміливо почи-
найте нові прое ти, на шлях бажань маєте б ти б ти най ращи-
ми, най спішнішими, любленцями — шла ба м від ритий!
ТЕРЕЗИ променіють се с альними флюїдами, приваблюючи

протилежн стать... Одна веселі розва и заче ають, а вам треба
сховатися подалі від людсь ої с єти й тішитися сімейним щастям
та ар’єрними спіхами (цьо о ро ви фаворі сильних світ цьо-
о). Кар’єристам поталанить: б дьте ближчими до ерівництва,
вчасно натис айте на таємні посадові важелі — тоді й злетите в о-
р цими бажаними сходами.
СКОРПІОНИ, ваш шлях реалізації ар’єрних стремлінь проля ає

через оле тивн діяльність, і саме в діловій оманді очі ються змі-
ни, я і мають позитивно позначитися на подальшій діяльності. Робіть
став на неформальне лідерство і впровадж йте власні зад ми —
сил для цьо о предостатньо, енер опотенціал ся не льмінації.
СТРІЛЬЦІ, настав час пожинання плодів за мин лий рі я за

вірні, та і за помил ові дії. Доля справедливо віддячить за засл -
и, невдачі очі ють ледарів, а трі мфи є на ородою для невтом-
них тр дарів та творчих митців, що ардинально вплине на свідо-
мість, зробить д ховно зрілішим, м дрішим. На шлях лобальних
прое тів йде процес “перезавантаження”, ваша життєва мета ( ар-
’єрні, фахові орієнтири) б де від ори ована в найбільш спішном
напрям , де переш од не існ є.
КОЗЕРОГАМ відведено роль чителя, пра матично о наставни-

а, я ий ч дово роз міється на життєвих прем дростях, вміє поєд-
нати теорію з пра ти ою, що сприятиме завоюванню висо о о ав-
торитет в соці мі. Сміливо демонстр йте на п бліці все, чим мож-
на похвалитися та надихн ти людей на нові звершення! У шлюбних
пар щаслива пора, ваш союз отримає нове дихання (одина и
знайд ть ідеальн половин ), а ділові тандеми приречені на ар-
монійн співпрацю, том міняти оней на переправі протипо аза-
но. Р хайтеся пліч-о-пліч, хіба що принципові розбіжності мож ть
вибити вас із сідла. В професійній сфері все ч дово, пильн йте,
аби роман із оле ою не вплин в на шлюбні стос н и.
ВОДОЛІЇ, ш айте додат ових підробіт ів, “роз р люйте” ба-

атіїв-роботодавців, бо ж все має відб ватися вчасно! Ви — май-
стер на всі р и, невтомна тр дова оня а, тож достойні висо ої
зарплатні — й із чистою совістю просіть засл жене. Я що запро-
пон ють додат ові навантаження — тор йтеся, бо потім б де за-
пізно! Ува а за оханим: зан рившись р оверть се с альної
пристрасті, пам’ятайте, що в свій інтимний світ посвяч вати інших
не можна, аби не зб дити підсвідом заздрість недоброзичливців:
зв молота любові ніхто не повинен ч ти!
РИБИ, без вас і сонце мер не, тож радійте своїй затреб вано-

сті, охоче підставляйте всім братсь е плече і не проґавте за аль-
тр їстичним лопотом особисте щастя! В союзі ви дві половин и
одно о ціло о, зцементовано о взаємною любов’ю. Одна ермо
шлюбно о с дна слід віддати в р и партнера, адже він наба ато
сильніший, впливовіший і здатний вивести йо о в спішне р сло,
де є спільна мета, армонія захоплень та інтересів, що підтрим є
життя висо ом тон сі

Підготувала Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог 

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  ( 1 ; 7  В Е Р Е С Н Я )

Рез льтати і рово о дня:

“Зеніт” — “Пасош Феррейра” — 4:2
“Селті ” — “Шахтар” (Казахстан) — 3:0
“Мілан” — “ПСВ” — 3:0
“Марібор” — “Ві торія” — 0:1


