
Контактний центр на пульсі 
проблем міста

Провісник страхової медицини
Міська влада відпрацює механізм додаткового медикаментозного забезпечення
соціально незахищених категорій киян через "Муніципальну лікарняну касу"

Всі питання із забезпеченням якісни�

ми лікарськими препаратами соціально

незахищених категорій населення може

вирішити закон про страхову медицину.

Однак поки такого законодавчого акту в

державі немає, київська влада пропонує

власний механізм вирішення цього пи�

тання. Про це заявив голова КМДА

Олександр Попов під час зустрічі з пред�

ставниками громадських організацій во�

їнів�інтернаціоналістів та чорнобильців.

“Це перспективний проект, яким ми

хочемо вирішити питання медикаментоз�

ного забезпечення пільгових категорій,

які мешкають у Києві. Адже всі розумі�

ють, що існує проблема із забезпеченням

лікарськими препаратами пільговиків, і з

року в рік вона стає все більш актуальною.

Запропонована ініціатива комплексно

вирішує це питання. Її суть у тому, що ми

як міська влада, реалізовуючи державну

політику і соціальні ініціативи Президен�

та України Віктора Януковича, гаранту�

ємо, що медикаментозне забезпечення

певних категорій громадян, а отже, і в ці�

лому лікування в закладах буде безкош�

товним. Таким чином ми забезпечимо со�

ціальний захист тих громадян, які цього

потребують”,— наголосив Олександр По�

пов.

Директор Департаменту охорони здо�

ров’я КМДА Віталій Мохорєв роз’яснює

“Хрещатику” — соціальний проект дозво�

лить додатково до державних гарантій за�

лучити місцеві ресурси. Так, ініціативу ре�

алізовуватимуть на базі "Муніципальної лі�

карняної каси". При цьому зазначеним ка�

тегоріям громадян не доведеться платити

кошти з власної кишені — всі внески (пер�

ший та щомісячний) сплачуватимуться зі

столичного бюджету. “В місті Києві будуть

передбачені додаткові кошти, спрямовані

на лікарняну касу. І у випадку, якщо паці�

єнт потрапляє в медичний заклад на ста�

ціонарне лікування, йому додатково до тих

пільг, які в установі існують, будуть постав�

лені препарати, яких в лікарні може не бу�

ти в силу того, що вона недостатньо фінан�

сується”,— зазначив пан Мохорєв.

В першу чергу до соціального проекту

планують залучити воїнів�інтернаціона�

лістів та чорнобильців. Після масштаб�

ного обговорення у колах цих категорій

громадян та їхньої згоди долучитися до

ініціативи відповідне рішення буде вине�

сене на сесію Київради. Отже, вже цього�

річ у місті буде відпрацьований пілотний

проект, до якого наступного року плану�

ють приєднати й інші категорії громадян,

зокрема представників бюджетної сфе�

ри, пенсіонерів. Наразі присутні на зу�

стрічі представники громадських органі�

зацій висловили бажання підтримати та�

ку ініціативу міської влади.

Цікаво, що згодом її планують інтегру�

вати й з іще одним масштабним соціаль�

ним проектом, який нині реалізується в

столиці — “Карткою киянина”. Відповідні

механізми такого об’єднання відпрацьо�

вуються та згодом будуть винесені на роз�

суд громадськості. “Лікарняна каса в ни�

нішній ситуації — це цивілізований шлях

вирішення питання медикаментозного за�

безпечення окремих категорій громадян за

рахунок солідарної участі населення. А

“Картку киянина” треба розглядати як

плацдарм, на якому можна відпрацювати

всі елементи страхової медицини”,— роз�

повів “Хрещатику” виконавчий директор

благодійної організації “Муніципальна лі�

карняна каса” Володимир Долот.

За його даними, послугами благодій�

ної організації нині користуються 18 ти�

сяч киян. За період її функціонування з

січня 2011 року було проліковано 3272

особи. При цьому середня вартість ліку�

вання складала 630 грн, а максимальна —

понад 21 тис. грн
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Ліцей “Інтелект” розширюється
Столична влада обіцяє впродовж найближчих

двох місяців розпочати спор дження б дівлі для лі-
цею “Інтеле т”. За лад план ють звести пор ч із но-
вою імназією “Київсь а Р сь”, я а 1 вересня від-
рилася на житловом масиві Осо ор и-Північні.
Про це в прямом ефірі анал “Київ” повідомив о-
лова КМДА Оле сандр Попов.
“Ми б вально протя ом півтора-двох місяців

розпочнемо пор ч із “Київсь ою Р ссю” б дівниц-
тво ліцею. Це б де о рема б дівля, де зможе роз-
міститися цей поважний навчальний за лад, я ий
вже має певн історію, дося нення, в том числі на
рівні міжнародних прое тів та он рсів. Нам по-
трібно підтримати цю ш ол для то о, щоб мови,
я і є з точ и зор освіти, б ли ще під ріплені мате-
ріально-технічною базою”,— зазначив олова
КМДА.
За словами очільни а міста, с сідство між імна-

зією і ліцеєм б де д же орисним щодо обмін тех-
ноло іями та проведенням спільних заходів. Та ,
напри лад, басейн, стадіон, спортивні майданчи и
тощо цих за ладів мож ть б ти спільні — це нія
не вплине на робот двох освітніх станов

Венеціанський міст відремонтують
у вересні
Роботи з апітально о ремонт Венеціансь о о

мост , що Гідропар , завершено більше ніж на
90 %. Про це розповіли в КК “Київавтодор”.
Наразі вже відремонтовано опори, спол чення

мост з підходами, демонтовано та повністю об-
лаштовано плити про онової б дови. Крім то о, ви-
онані роботи з ладання вирівнюючо о шар про-
їжджої частини. Київавтодорівці заверш ють бето-
н вання трот арів та ідрофобізацію елементів про-
онової б дови.
Найближчим часом б де облаштовано перильне

о ородження, зовнішнє освітлення, здійснено на-
плавн ідроізоляцію, а та ож облаштовано під’їзди
до мост .
“Об’є т на 100 % забезпечений фінанс ванням.

За сприятливих по одних мов план ємо здати йо-
о в е спл атацію вже цьо о місяця. Після завер-
шення робіт від старої спор ди залишаться лише
ар и та стій и, а все інше — поб доване заново. За
нашими оцін ами, онстр ція після ремонт має
просл жити більше півстоліття”,— на олосив о-
ловний інженер КК “Київавтодор” Василь Мельни-
чен о

Нова акція у Київському зоопарку
Для збільшення іль ості відвід вачів в осінньо-

зимовий період столичний зоопар о олош є а цію
“Подорож з др зями Київсь о о зоопар ”. Та ,
придбавши вито період з 1 до 28 вересня, мож-
на взяти часть розі раші призів. Переможця б де
визначено напри інці вересня.
Для розі раш призів фахівці зоопар створять

інформаційний б лет, я ом є а ційна відривна
сторін а. На цій сторінці зазначено мови а ції, т -
ди часни и заносять свої дані та номер вит а. На
іншом боці відривної сторін и а ційно о б лет
розміщ ватиметься інформація про спонсорів цієї
а ції (ло отипи, ре ламні ві онця тощо), а та ож про
призи, я і надають спонсори.
Та , на щасливчи ів а ції че атим ть сімейні о ля-

дові пішохідні е с рсії центром міста “Т ристична
перлина Києва” (Інформаційний т ристичний аль-
янс), 20 вхідних сімейних вит ів на одне відвід -
вання “Пар Київсь а Р сь” до інця ро та 10
без оштовних про ляно верхи на онях Княжої о-
нюшні пар .
Крім то о, серед перелі подар н ів: 5 сімейних

ва черів на без оштовний вхід до Національно о
м зею народної архіте т ри та поб т У раїни Пи-
ро ові, розі раш 20-ти місячних абонементів та 5-ти
річних абонементів на вільне відвід вання Київсь о-
о зоопар

Джазовий концерт побив 
всі рекорди

1 вересня рам ах льт рно-інформаційно о
прое т “Хрещати , 32 Open Air” відб вся перший
осінній онцерт джазової м зи и від ор естр “Big
Jump Band” під ерівництвом Дениса Єфремен а.
М зичний с провід ви он вав оле тив “Mood to
Swing”.
“Разом із остями онцерт ми від рили справж-

ню джазов осінь центрі міста. Започат вавши
цей прое т лише місяць том , ми навіть не д мали,
що він здоб де та поп лярність. Кияни че ають
вихідних, аби знов поверн тись на м зичний Хре-
щати ”,— зазначив заст пни дире тора Департа-
мент містоб д вання та архіте т ри КМДА Андрій
Вавриш.
Концерт відб вся за підтрим и “Koktebel Jazz

Festival”, найп- афе “К підон”, ГО “Київ. Страте ія
2025” і Департамент містоб д вання та архіте т -
ри.
На адаємо, що рам ах прое т “Хрещати , 32

Open Air” за алом відб лося чотири онцерти. 1 ве-
ресня зібралася найбільша іль ість лядачів. По-
дібні заходи проводитим ть і надалі

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У Конта тном центрі міста (15-51) про-
аналіз вали 10 проблемних питань, з
я ими найчастіше зверталися ияни
серпні. На першом та др ом місці —
відс тність арячо о та холодно о водо-
постачання, на третьом — несправні
ліфти. Напередодні Першо о дзвони а в
ш олах чимало звернень надійшло й
щодо влашт вання дітей навчальні за-
лади.

У серпні працівники Контактного центру зареєстру�

вали понад 14 600 звернень із десяти найбільш болючих

проблем сфери ЖКГ. За словами директора комуналь�

ної бюджетної установи “Контактний центр міста Ки�

єва” Єгора Стефановича, приблизно 70 % скарг стосую�

ться саме цих питань, ще понад 10 % — транспорту та

розміщення МАФів.

Водночас якщо розглянути, з якими “комунальни�

ми” проблемами найчастіше звертаються кияни, то в

серпні перше місце, традиційно вже для столиці, “діс�

талося” відсутності гарячого водопостачання — 8827

дзвінків. Цікаво, що в травні, напередодні випробу�

вань гідравлічних мереж у місті, дзвінків щодо цього

питання було лише дещо більше 3000. У рази менше в

останній місяць літа зверталися щодо відсутності хо�

лодного водопостачання — 1236. І на третьому місці —

1079 — звернення киян щодо несправних ліфтів в жит�

лових будинках. У десятці найбільш болючих проблем:

освітлення в під’їздах і біля входів у будинки (591); ас�

фальтування та ремонт прибудинкової території (516);

технічне обслуговування систем тепло�, водопоста�

чання та водовідведення і зливів (506); відключення

електроенергії (понад 470); відновлення благоустрою

після виконання планових, аварійних робіт на об’єк�

тах благоустрою (468).

У серпні оператори Контактного центру також прий�

няли понад 130 звернень щодо питань, пов’язаних із на�

вчальними закладами. Зокрема майже півсотні дзвінків

надійшло щодо влаштування дітей у садочки, ще 17 сто�

сувалися ремонту та реконструкції приміщень навчаль�

них закладів.

Цікаво, що ось уже три місяці на виконання доручень

Президента України щодо активізації роботи із звернен�

нями громадян та забезпечення оперативного і ефектив�

ного вирішення питань, які ними порушуються, у Кон�

тактному центрі функціонує спецпроект “Прямий зв’я�

зок із київською міською владою”. Як розповідав “Хре�

щатику” Єгор Стефанович, на прямій телефонній лінії

вже побували директор Департаменту охорони здоров’я

Віталій Мохорєв, директор Департаменту транспортної

інфраструктури Євгеній Водовозов, радник голови

КМДА Олександр Мазурчак, голова Шевченківської

РДА Сергій Зімін та інші. Охочих поговорити з ними бу�

ло багато, адже телефонні прямі лінії — це можливість

для користувача поспілкуватися з людиною, яка може

вирішити чимало питань у своїй галузі.

Контактний центр міста Києва нагадує, що “прямі лі�

нії” за участі представників профільних департаментів

Київської міської державної адміністрації відбувати�

муться і надалі. Якщо кияни мають пропозиції стосовно

того, хто б міг стати наступним гостем, про це просять

повідомити, надіславши листа на електронну пошту

info@1551.gov.ua.

Підкреслюємо, що кожне звернення, яке надходить

до Контакт�центру, реєструється та передається в робо�

ту профільним структурним підрозділам КМДА та ко�

мунальним підприємствам для опрацювання — відпо�

відно до чинного законодавства. А згодом фахівці цен�

тру перевіряють, чи виконаний запит. Для цього в служ�

бі працює окремий відділ зворотного зв’язку
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Найчастіше кияни скаржаться на відсутність гарячої й холодної води 
та несправні ліфти

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Хоча в У раїні на за онодавчом рівні за ріплений захист піль-
ових ате орій населення, в том числі забезпечення їх ме-
дичними препаратами, одна насправді через нестач фінанс -
вання він не є достатнім. Саме том иївсь а влада через міс-
цеві ініціативи план є забезпечити соціально незахищених иян
я існими медичними препаратами. Реалізов ватим ть прое т
на базі "М ніципальної лі арняної аси". В перш чер вже
цьо о ро до ньо о зал чать воїнів-інтернаціоналістів та чор-
нобильців.

Голова КМДА Оле сандр Попов на олош є, що меди аментозне забезпечення певних ате орій ромадян, а отже, і в цілом лі вання в за ладах б де без оштовним.
Та им чином вдасться забезпечити соціальний захист тих ромадян, я і цьо о потреб ють
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У місті побільшає перехоплюючих паркінгів
Голова КМДА Оле сандр Попов пообіцяв, що я тіль и Київрада

прийме відповідне рішення, місь а влада відраз ж прист пить до б -
дівництва обіцяних перехоплюючих пар ово по всьом Києв . Про це
він заявив прямом ефірі анал “Київ”.
“Ми б демо пропон вати всім, хто в’їжджає в місто, та й иянам теж,

доїхати до інцевої станції однієї з іло метрополітен й там на пере-
хоплюючій пар овці залишити своє авто і пересісти на метро, — за-
значив очільни місь адміністрації.— Психоло ію доведеться змінити,
й лише тоді ми звільнимо місто від заторів. Ми пра немо, щоб нас
пішоходи, а не машини б ли пріоритетними на дорозі”.
На адаємо, перехоплюючий пар ін вже працює біля станції метро

“Іподром”, а незабаром б дівництво та о о об’є та план ється здійс-
нити поряд зі станцією метро “Терем и”. До речі, т т перехоплюючий
пар ін може б ти ба аторівневим.
Голова КМДА зазначив: що стос ється нових пар вальних об’є тів,

то обов’яз ово потрібно рішення Київради, й тоді при першом ж о-
лос ванні за цю про рам місто зможе ма симально швид о розпоча-
ти реалізацію та их прое тів на території всьо о Києва. “Це дасть
можливість нам дійсно з пинити в’їзд місто транспорт й б вально
протя ом двох-півтора ро ів вирішити цю проблем ма симально. Ми
вже сьо одні д маємо про те, щоб з одом та і пар ов и б ли і ба а-
топоверховими. Це варіант, я ий абсолютно реальний для мов стан-
ції метро “Терем и”,— додав Оле сандр Попов

Цифра дня

53 659 200 000 
гривень, на таку суму надано різних видів послуг столичними
підприємствами сфери послуг усім споживачам за січень–червень
2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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У столиці з’являться нові амбулаторії
У столиці поб д ють нові та відремонт ють наявні приміщення

для 18 нових амб латорій сімейної медицини. Замовни ами прое -
т вання відповідних робіт визначено районні місті Києві державні
адміністрації. Відповідне розпорядження підписав олова КМДА
Оле сандр Попов.
Та , приміщення амб латорій лі арів сімейної медицини план -

ють розташ вати за адресами: Голосіївсь ий район — в л. Терем-
івсь а, 9 та в л. Козаць а, 67-А; Дарниць ий — в л. Завальна, 1-
В, в л. Шевчен а, 16 (Бортничі), в л. Олени Пчіл и (Позня и 4-А),
в л. Вишня івсь а (Осо ор и 11); Деснянсь ий — просп. Лісовий,
23-А; Дніпровсь ий — в л. Райд жна, 23-А, в л. Ярослава Гаше а,
8А/1; Оболонсь ий — в л. Маршала Малиновсь о о, 4 та просп.
Героїв Сталін рада, 26; Подільсь ий — в л. Тираспільсь а; Свято-
шинсь ий — в л. К лібіна, 4/2, в л. Т полєва, 11-Е, в л. Клавдіїв-
сь а, 40; Солом’янсь ий — в л. Василен а, 4, в л. Героїв Севасто-
поля, 14-А, б львар Івана Лепсе, 43.
У Департаменті охорони здоров’я КМДА інформ ють, що за

останні півтора ро в рам ах провадження ініційованої Президен-
том У раїни Ві тором Ян овичем медичної реформи в столиці за-
працювало понад 100 амб латорій за альної пра ти и сімейної ме-
дицини. Основною метою їх створення є наближення медичних по-
сл до місця проживання пацієнта

Тепломережі відновлять до кінця вересня
Фахівці ПАТ “Київенер о” під час ідравлічних випроб вань тепло-

мереж продовж вітня-серпня виявили 1022 пош одження цих ме-
реж. Станом на 3 вересня 800 пош оджень вже с н то, ще 222 зна-
ходяться на стадії лі відації. Втім, 70 % проведення аварійно-віднов-
лювальних робіт не впливає на відновлення арячо о водопостачання
споживачам. Ус н ти пош одження план ється впродовж вересня.
Найбільш іль ість пош оджень під час випроб вальних робіт

енер ети и виявили на та их житлових масивах я Нив и, Святошин,
центрі міста. В цих районах тепломережі переб вають зношеном

стані та вичерпали свій нормативний термін е спл атації, адже про-
ладені 1970-х або на почат 1980-х ро ів.
Водночас, за оцін ами фахівців, цьо о ро триває тенденція до

зменшення пош оджень тепломереж, виявлених завдя и ідравліч-
ним випроб ванням. Порівняно з 2012 ро ом іль ість пош оджень
зменшилася на 12,4 %, а проти 2011 ро — на 16,3 %. Та , торі ,
зо рема, б ло виявлено 1167, а 2011 році — 1221 пош одження
тепломереж.
Випроб вання тривали відповідно до затверджено о рафі а з 22
вітня по 29 серпня поетапно в сіх районах столиці. Зазвичай пере-
вір и здійснювалися протя ом 2-х тижнів. Іноді відновлення арячої
води після завершення випроб вань затрим валось на час, необхід-
ний для с нення виявлених пош оджень

“Турецьке містечко” повернуть громаді
Про рат ра Солом’янсь о о район столиці заявила позов до Гос-

подарсь о о с д щодо повернення столичній ромаді земельної ді-
лян и вартістю близь о 100 млн рн на території “Т рець о о містеч-
а”, що на Солом’янці.
Київрадою 2008 році приватній омпанії передано в 10-річн орен-

д земельн ділян площею майже 8,5 а на в л. Кадетсь ий Гай для
б дівництва житлово о омпле с з об’є тами інфрастр т ри.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Солом’янсь ої про рат -

ри, перевір ою встановлено, що ділян а ви ористов валась неза он-
но, ос іль и до менти на ви онання спор дж вальних робіт Інспе -
цією архдержб д онтролю омерційній стр т рі не видавались.
Та ож з’ясовано, що товариство тривалий час не сплач вало оренд-

н плат за орист вання землею, в рез льтаті чо о забор вало міс-
цевом бюджет майже 100 тис. ривень.
У позові про рат ра вима ає розірвати до овір оренди вищезазна-

ченої земельної ділян и та зобов’язати підприємство поверн ти її до
ом нальної власності, привівши належний стан

Сьогодні ярмаркуватимуть у шести районах
Я повідомили “Хрещати ” в Управлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т КМДА, 4 вересня в столиці відб д ться традиційні сільсь о оспо-
дарсь і ярмар и. Зо рема в серед тор ватим ть в Голосіївсь ом
районі на Страте ічном шосе, 6-8; в Дніпровсь ом — на просп. Воз-
з’єднання, 2-10; в Подільсь ом — на просп. Правди, 31-35; в Свято-
шинсь ом — на в л. Підлісній, 8, розі просп. Перемо и та б льв. А а-
демі а Вернадсь о о, розі в л. Т л зи та б льв. Р. Роллана; в Шевчен-
івсь ом — на в л. Тр довій, 7-а. На ярмар ах споживачам б д ть за-
пропоновані різноманітні прод ти харч вання за цінами на 10-15 %
нижчими від рин ових

Ліки для чорнобильців
Дороговартісні медикаменти на суму 600 тисяч гривень передали
двом медичним закладам Деснянського району
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Питання безперебійно о
меди аментозно о забез-
печення чорнобильців — на
онтролі місь ої влади.
Проте, зроз міло, оштів,
я і виділяють із державно-
о та місь о о бюджетів,
часто не вистачає на до-
ро овартісне лі вання лі -
відаторів та тих, хто по-
страждав від радіації, том
місь а влада ш ає різні
шляхи, я допомо ти цим
людям. Одним із та их
ро ів є зал чення бла о-
дійни ів.

Учора заступник голови КМДА

Віктор Корж та заступник міського

голови — секретар Київради Галина

Герега передали двом медичним за�

кладам Деснянського району гумані�

тарну допомогу у вигляді медикамен�

тів на суму 600 тис. грн і вручили від�

повідні сертифікати керівникам цих

медустанов. Кошти вирішили спря�

мувати у заклади, які цього найбільше

потребують — 400 тисяч гривень для

Київського міського центру радіацій�

ного захисту населення (стаціонарне

відділення на вул. Жукова) та 200 ти�

сяч для Поліклініки № 2 Деснянсько�

го району. Саме в цьому районі на

сьогодні проживає найбільше осіб,

які мають статус чорнобильців.

“Ми розуміємо, що окремим ка�

тегоріям киян, зокрема людям, які

постраждали внаслідок аварії на

Чорнобильській атомній електро�

станції, потрібна особлива турбота і

увага міської влади. Столиця має

гарні приклади державно�приватно�

го партнерства у різних сферах жит�

тєдіяльності, а сьогодні ми розпоча�

ли кампанію з передачі дороговар�

тісних медичних препаратів. Наразі

пацієнти Міського центру радіацій�

ного захисту населення Києва та

Поліклініки № 2 Деснянського

району зможуть отримати необхідні

ліки для поліпшення роботи серце�

во�судинної системи, мозкової ак�

тивності, а також шлунково�кишко�

вого тракту,— зазначив Віктор

Корж.— Ми шукаємо благодійників

і вирішуємо, де передусім потрібна

підтримка. І такі акції тепер стануть

постійними”.

Важливо, що два заклади, які було

обрано для передачі медикаментів,

обслуговують велику кількість чор�

нобильців. Зокрема на обліку Київ�

ського міського центру радіаційного

захисту населення перебуває майже

70 тисяч хворих, які постраждали

внаслідок аварії на ЧАЕС (інваліди

та ліквідатори), та понад 11 тисяч ді�

тей. Фахівці ж Поліклініки № 2 Дес�

нянського району міста обслугову�

ють майже 69 тисяч містян, з них

6800 — постраждалі внаслідок аварії

на ЧАЕС.

“На території Деснянського райо�

ну проживає найбільша кількість

ліквідаторів, і саме ця категорія лю�

дей потребує особливого піклуван�

ня. Тому ми сьогодні передаємо для

них медикаменти, необхідні для ре�

абілітації,— розповіла Галина Гере�

га.— Здоров’я — це найцінніше, що

є у людей, тому на рівні державної,

міської влади ми повинні робити

все, щоб забезпечити такі категорії

людей необхідними ліками, і дуже

добре, що є доброчинники, які від�

гукуються на прохання допомогти.

Сподіваюся, що це буде на регуляр�

ній основі. Я також вважаю за свій

обов’язок допомагати району, в яко�

му працюю більше 10�ти років”.

Цьогоріч за сприяння Галини Ге�

реги у Поліклініці № 2 було зробле�

но ремонт масажного кабінету та па�

лати денного стаціонару для чорно�

бильців, де упродовж року можна

пролікувати понад дві з половиною

тисячі пільговиків. Модернізації по�

требує і фізіотерапевтичне відділен�

ня медзакладу. “Я цю проблему не

залишу поза увагою і буду підтриму�

вати не лише цей, а й інші медичні

заклади”,— зауважила вона.

До речі, за словами голови Дес�

нянської РДА Станіслава Проко�

пенка, у районі вже готують пропо�

зиції для бюджету міста на 2014 рік,

і в цьому документі планують перед�

бачити витрати на закупівлю медич�

ного обладнання та ремонти закла�

дів охорони здоров’я.

Нагадаємо, що в рамках реалізації

соціальних ініціатив Президента

України Віктора Януковича та про�

грами глави держави “Україна для

людей” у столиці впроваджується

проект “Картка киянина”. Наразі

картка дозволяє купувати зі знижкою

ліки в мережі аптек КП “Фармація”.

Крім того, у 10�ти районах з успіхом

функціонують “соціальні аптеки”,

які створені на базі комунальної ап�

течної мережі. В рамках проекту для

утримувачів “Картки киянина” вста�

новлена спеціальна роздрібна ціна на

всі лікарські засоби, яка на 10�40 %

нижча за звичайну

Соціальний статус хліба
У торговельних мережах Києва встановлять полички 
для розміщення хліба простої рецептури
Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Сьо одні розмаїття хлібо-
б лочних виробів столиці
рад є о о споживача. На
полицях тор овельних ме-
реж Києва можна пити
хліб на б дь-я ий сма та
аманець. Але, на преве-
ли ий жаль, та званий
соціальний хліб ма ази-
нах знайти не завжди
просто. До основних ін ре-
дієнтів та о о хліба нале-
жать борошно, вода, дріж-
джі та сіль, том йо о ще
називають хлібом “простої
рецепт ри”. Сит ація з со-
ціальним хлібом тор о-
вельних мережах столиці
по и що с ладна, визна-
ють представни и місцевої
влади.

Тож для вирішення цього питан�

ня та на виконання доручень Пре�

зидента України Віктора Януковича

щодо забезпечення продовольчої

незалежності держави директор Де�

партаменту промисловості та роз�

витку підприємництва КМДА Люд�

мила Денисюк зібрала нараду з

представниками найбільших торго�

вельних мереж Києва. Вона нагада�

ла, що Київська міська державна ад�

міністрація та ПАТ “Київхліб” 22

серпня підписали договір про спів�

працю, згідно з яким соціальні сор�

ти хліба обов’язково мають бути на�

явними щоденно на полицях в усіх

торговельних мережах. Ціна на та�

кий хліб не повинна підвищуватися

та має бути фіксованою як мінімум

до кінця 2014 року. Його закупівель�

на вартість сьогодні становить 3,16

грн. Надбавка на такий хліб не по�

винна перевищувати 10�15 % — згід�

но з розпорядженням КМДА № 741

від 8 травня 2012 року.

Людмила Денисюк наголошує на

тому, що київська влада не може

втручатися в господарську діяль�

ність бізнесу, але звертається до під�

приємців із проханням бути соці�

ально відповідальними. Адже сього�

дні це вкрай необхідно місту, і в пер�

шу чергу потребують підтримки

пенсіонери та інваліди. “У наш не�

простий час, коли все дорожчає, ду�

же важливим є те, щоб товари пер�

шої необхідності не дорожчали і не

зникали з поличок магазинів”,—

сказала Людмила Денисюк. Вона

висловила сподівання, що торго�

вельні заклади створять спеціальні

місця, де завжди буде у наявності

свіжий хліб простої рецептури.

У нараді взяли участь представни�

ки великих торговельних мереж Ки�

єва — таких як Novus, “AТБ”, “Фур�

шет”, “Край”, “Billа Україна”,

“Сільпо” та інших. На сьогодні в

мережах по�різному вирішується

питання щодо наявності соціально�

го хліба. Наприклад, у мережі “Фур�

шет” діє пенсійна програма — 7 %

знижки на продукти, також щодня

відбувається 1�3 поставки соціаль�

ного хліба. Але, наприклад, у мережі

“Сільпо” зменшили закупівлю та�

ких сортів хліба. У мережах “АТБ” і

в гастрономі “Шереметіївський”

ситуація, навпаки, гарна — в мага�

зинах є і спеціальні полички, і зав�

жди свіжий хліб, а надбавка не пере�

вищує встановлених відсотків.

Тож Людмила Денисюк звернула�

ся до представників найбільших

торговельних мереж столиці з про�

ханням піти назустріч київській вла�

ді та мешканцям столиці і розміщу�

вати в супермаркетах спеціальні

окремі полички з чіткими помітни�

ми написами — “для соціального

хліба”. А представників ЗМІ закли�

кала тримати це питання на контро�

лі та особисто перевіряти наявність

хліба простої рецептури в магазинах

Києва

Учора два медичні
заклади Деснянського

району столиці отримали
гуманітарну допомогу у
вигляді медикаментів на
суму 600 тисяч гривень

Закупівельна вартість
хліба сьогодні становить

3,16 грн. Надбавка на
такий хліб не повинна
перевищувати 10#15 %

Сертифі ати на 400 і 200 тисяч ривень ерівни ам двох медичних за ладів Деснянсь о о район вр чили заст пни
олови КМДА Ві тор Корж та заст пни місь о о олови – се ретар Київради Галина Гере а

У столиці соціальні сорти хліба обов`яз ово мають б ти наявними щоденно на полицях в сіх тор овельних мережах
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Закінчення Розпорядження № 947 від 17.06.2013 року. Початок в номері за 3 вересня 2013 року
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Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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Додаток 3 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 17.06.2013 № 947

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів на оплату комунальних послуг,
оренди приміщення та виконання статутних завдань на 2013 рік.

тис. грн

12 Київська міська громадська організація "Товариство ветеранів Військово�Морського
Флоту"

72,3 72,3

13 Об'єднання воїнів�інтернаціоналістів � "кубинців" 48,4 48,6

14 Київська міська організація Всеукраїнської спілки радянських офіцерів 71,7 71,7

15 Громадська організація "Київське міське відділення Всеукраїнського об'єднання
ветеранів"

111,3 72,6 38,7

16 Київська організація Спілки офіцерів України 39,0 39,0

17 Громадська організація "Київська міська асоціація ветеранів � підводників" 110,3 90,3 20,0

18 Київська міська організація солдатських матерів 24,5 24,5

19 Київське міське об'єднання матерів загиблих солдатів 39,8 39,8

20 Київське відділення Української спілки в'язнів�жертв нацизму 78,3 59,0 19,3

21 Спілка колишніх політичних в'язнів фашистських концтаборів 89,8 86,5 3,3

22 Членська благодійна організація "Київський міський та обласний патріотичний
клуб"Пошук"

61,7 61,7

23 Київська спілка колишніх малолітніх в'язнів фашизму "КСКМВ" 66,1 47,2 18,9

24 Громадська організація "Ветерани праці � діти війни" м.Києва 33,3 33,3

25 Київське міське "Товариство дітей війни, ветеранів війни та праці" 39,1 39,1

26 Місцевий осередок Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська асоціація
ветеранів � підводників" в м.Києві

77,7 66,1 11,6

27 Громадська організація "Товариство ветеранів розвідки Військово�Морського Флоту" 136,8 136,8

28 Первинна ветеранська організація Головного управління МВС України в м.Києві 56,9 56,9

29 Громадська організація "Діти війни столиці України" 30,0 26,0 4,0

30 Київська міська спілка інвалідів,постраждалих від мін 38,0 38,0

31 Інші організації 228,1 220,6 7,5

Разом 3 345,2 2 996,6 348,6

№ Назва організації

на 2013 рік

ВСЬОГО на виконання
статутних
завдань

на оплату
оренди

приміщення
та комунальні

послуги

1 Київська міська організація ветеранів України 733,2 657,2 76,0

2 Київська організація ветеранів війни 219,9 175,4 44,5

3 Київська міська організація інвалідів війни та Збройних Сил 150,8 125,7 25,1

4 Київська міська спілка ветеранів Афганістану 278,1 278,1

5 Київський міський історико�патріотичний клуб "Пошук" 75,0 53,0 22,0

6 Громадська організація Героїв Соціалістичної Праці 69,6 69,6

7 Київська міська організація колишніх партизанів і підпільників Великої Вітчизняної
війни

171,6 161,0 10,6

8 Київська міська організація інвалідів "Відлуння війни" 46,7 38,4 8,3

9 Громадська організація Спілка прихильників за дружбу міст�героїв 43,0 43,0

10 Фонд ветеранів Великої Вітчизняної війни, партизанів та підпільників,
військовослужбовців,звільнених у запас

50,0 35,7 14,3

11 Київський Фонд ветеранів Військово� Повітряних Сил 54,0 54,0

Карлові Вари та 
оксамитовий сезон
Для кіногурманів покажуть фестивальні стрічки
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

П’ято о вересня в столиці розпоч-
н ться “Вечори Карлових Варах” —
інопрое т, що представляє оле -
цію ращих фільмів міжнародно о і-
нофестивалю. Порад ють і шан -
вальни ів орот о о метра — для
них під от вали нов про рам
“Future Shorts. О самитовий сезон”.

Новий кінопроект компанії “Артхаус Трафік”

покаже глядачам стрічки�тріумфатори одного з

найстаріших кінофестивалів світу, що з 1946 року

проводиться у відомому чеському курортному

місті Карлові Вари. Відкриє програму італійсько�

французька драма “Велика краса” Паоло Сор�

рентіно 2013 року (5 вересня о 19.30). В картині

аристократки, кар’єристи, політики, злочинці

високого рангу, журналісти, актори, священики,

митці, інтелектуали (як справжні, так і уявні) пле�

туть канву швидкоплинних взаємин. Вони погли�

нені відчайдушним Вавилоном, який розкриває

перед ними свої старовинні палаци, величезні

вілли і прекрасні тераси. Розчарований у всьому

65�річний Джеп Гамбарделла, журналіст популяр�

ного глянцевого журналу, спостерігає за цим па�

радом поверхневих, приречених, впливових, але

втрачених людей. Дія відбувається на тлі розкіш�

ного й байдужого Риму. Режисер перехопив еста�

фету у Федеріко Фелліні: як і “Солодке життя”,

його картина стала нещадним літописом сучас�

ного гламуру. А герої вбивають час на пустих ве�

чірках.

Знаменита мелодрама Жан�П’єра Жене “Аме�

лі” (6 вересня о 19.00) перенесе у фантастичний

світ юної й сором’язливої парижанки, яку грає

Одрі Тоту. Знайшовши вдома бляшану коробку з

дитячими скарбами невідомого хлопчика, вона

вирішує повернути її власникові.

Найстаріша зі стрічок — музична трагікомедія

“Відрив” Мілоша Формана 1971 року (7 вересня о

19.00) розповідає про дівчину Джинні Тайн, яка,

не порозумівшись із батьками, втікає з дому та

блукає вулицями Нью�Йорка. Батько і мати ви�

рушають на пошуки і зустрічають інших людей,

чиї діти також втекли. Стрічка отримала Гран�прі

Каннського кінофестивалю. Завершує фестиваль

фентезі з елементами анімації “Фауст” Яна

Шванкмайєра (8 вересня о 19.00). Кружляючи ву�

лицями Праги, головний герой потрапляє на по�

кинуте горище. Знаходить старовинний лялько�

вий театр і “Фауста” Гете. Приміривши костюм

Фауста, вживається в образ. Містична подорож

перетворюється на реальність та несподівано

приводить героя до лабораторії відомого алхіміка.

Фільми демонструються мовами оригіналу з

українськими субтитрами.

З 5 вересня у кінотеатрах “Київ” та “Жовтень”

стартує і нова колекція короткометражок від

Future Shorts. До програми тривалістю 83 хвили�

ни увійшло шість стрічок. Це іспанська політична

драма “Прихована посмішка”, документальний

мультфільм про старовинні ірландські меблі, іс�

ландська анімаційна документалка про водія ван�

тажівки, який написав цілу збірку любовних пі�

сень, а також американська сімейна мелодрама

“Таратайка” про африканську родину, яка приїха�

ла до Америки лікувати дитину, іспанська драма

“Гучність” про зникнення дівчини та пригод�

ницька комедія “Втеча”, в якій сюжет створюють

деталі: пляма, жувальна гумка, вигнутий світло�

фор. Програма демонструється українською мо�

вою.

“Вечори Карлових Варах”
Коли: 5—8 вересня
Де: інотеатр “Київ”, синій зал
Вартість вит ів: 50 рн.
“Future Shorts. О самитовий сезон”
Коли: з 5 вересня
Де: інотеатри “Київ” і “Жовтень”
Вартість вит ів: 22—100 рн

Захопливий світ клаптиків
У столиці відбудуться виставки та майстер�класи з печворку

Здавна народні майстрині шили з

клаптиків одяг, ковдри та побутові

речі для затишної оселі. Сьогодні це

рукоділля — печворк — допомагає

створювати домашні шедеври мис�

тецтва. Батьківщиною техніки клап�

тикового шиття вважають Англію.

Саме звідти і загальноприйнята на�

зва — печворк (від patch — клаптик,

work — робота, праця). Зі зношеного

одягу люди створювали новий, а та�

кож різноманітні речі побутового

вжитку. Ще один вид клаптикового

шиття — квілт, або кілт (від quilt —

стьобання) — поширився серед

емігрантів в Америці і спочатку

означав стьобану ковдру з клапти�

ків. Пізніше квілтом стали називати

всі речі, виконані в такій техніці.

Нині вироби з різнокольорових

клаптиків перетворилися на вид

мистецтва і стають все більш попу�

лярними. Їх експонують у музеях де�

коративно�прикладного та народ�

ного мистецтва. Для майстринь печ�

ворк — не просто улюблене заняття,

а стиль життя.

“Клаптики не лише об’єднують

ідею майстра в прекрасний виріб,

вони об’єднують всіх нас, закоханих

у печворк! — відзначають організа�

тори дійства.— Цьогорічний фести�

валь, як завжди, буде багатий на по�

дії”.

В рамках заходу в стінах Центру

української культури та мистецтва,

що влаштовує фестиваль, з 3 по 24

вересня витворами печворку диву�

ватимуть на виставці “Клаптикове

натхнення”. Тут же до 17 вересня

показуватимуть і роботи Людмили

Андрєєвої, яка займається клапти�

ковим шиттям вже 15 років. Спіль�

на виставка клаптикового шиття

“Мрії про Японію” Людмили Ан�

дрєєвої та Надії Яковенко з 19 ве�

ресня до 19 жовтня демонструвати�

меться в Музеї видатних діячів

української культури (вул. Сакса�

ганського, 97).

Відвідувачі фестивалю зможуть не

лише подивитися на роботи, але й

спробувати зробити щось самі. З 9

по 13 вересня в Центрі української

культури даватимуть майстер�класи

з виготовлення текстильної брошки,

косметички, ляльки�мотанки та

сумки. Для кіноманів організатори

підготували особливий сюрприз —

показ художніх фільмів, об’єднаних

темою клаптикового шиття, трива�

тиме впродовж фестивалю.

Крім того, з 12 до 16 вересня в ду�

ховно�просвітницькому центрі “Га�

лерея Соборна” (Залізничне шосе,

3, www.duhcenter.in.ua) відбувати�

меться міжнародний фестиваль

“Київська клаптикова мозаїка�

2013”. В програмі — лекції та семі�

нари від майстрів печворку, які роз�

кажуть про ази ремесла, про апліка�

ції та виготовлення сумок.

VI Все раїнсь ий фестиваль
лапти ово о шиття
Де: Ш ола жіночих р оділь

приміщенні Центр раїнсь ої

льт ри та мистецтва (в л. Хори-
ва, 19-В)
Коли: до 24 вересня
Вхід вільний

Попередній запис на май-
стер- ласи за тел. (044) 425-11-
62. До ладніша інформація на
www.dolesko.com

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 3 по 24 вересня в місті триває VI Все раїнсь ий фес-
тиваль лапти ово о шиття. До ва и любителів печвор-

— р пові та персональні е спозиції лапти ово о
шиття, майстер- ласи та з стрічі з майстринями.

Від риє про рам "Вечорів Карлових Варах" драма
"Вели а раса" Паоло Соррентіно, я а є своєрідним
літописом с часно о лам р

Відвід вачі фестивалю змож ть не лише оцінити витвори майстринь стилі печвор , але й спроб вати зробити щось
власнор ч

Управління ви онавчої дире ції Фонд
соціально о страх вання від нещасних випад ів
на виробництві та професійних захворювань

У раїни м. Києві інформ є:
Керівни ів підприємств, ор анізацій, станов, підприємців, ро-

ботодавців-страх вальни ів:

Безпечна праця — право ожної людини. А т альними завдан-
нями в сфері промислової безпе и та охорони праці на сьо одні
в У раїні є:

- боротьба з прихованням нещасних випад ів на виробництві;

- посилення відповідальності роботодавців за підвищення дієвос-
ті та ефе тивності правління охороною праці на виробництві;

- посилення мотивації до безпечної праці, стим лювання за
зменшення ризи травм вання та профзахворюваності на ви-
робництві;

- посилення ва и до безпе и працівни ів, я і частіше наража-
ються на ризи нещасно о випад з ба атьох причин (відс т-
ність професійно о досвід , нероз міння небезпе и на робочо-
м місці аварійних сит ацій, недостатній рівень навчання з пи-
тань безпе и та і ієни праці.)

- с нення причин, що призводять до нещасних випад ів, профе-
сійних захворювань, здійснення профіла тичних заходів, визна-
чених омісіями за підс м ами розслід вання цих причин.

- вжиття роботодавцями всіх необхідних заходів для с нення або
зведення до мінім м ризи ів для життя і здоров'я працівни ів.

Управління ВД ФССНВ м. Києві http://fsnv.kiev.ua

Відповідач Солоповій Тетяні Юріївні, адреса: м. Київ, в л. Княжий
Затон, 4, в. 129 необхідно з'явитися 06.09.2013 р. о 12.00 до
Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А,
аб. 114), для часті в с довом засіданні по цивільній справі за позовом
ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" до Солопової Тетяни Юріївни про стя нення
забор ованості.
У разі неяв и відповідача до с д , справ б де роз лян то по с ті за

наявними справі матеріалами йо о відс тність в поряд ст. 169 ч. 4
ЦПК У раїни.
С ддя Є. І. Вов
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Додаток 4 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 17.06.2013 № 947

Фінансова підтримка міських громадських організацій жінок та багатодітних сімей 
на оплату комунальних послуг, оренди приміщення та виконання статутних завдань 

на 2013 рік
тис. грн

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додаток 5 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 17.06.2013 № 947 

Фінансова підтримка благодійних організацій інвалідів на 2013
тис. грн

№ Назва організації ВСЬОГО
Фінансова підтримка на виконання
статутних завдань та оплату оренди
приміщень та комунальних послуг

1 Благодійна організація "Київський дитячий фонд" 48,0 48,0

2 Спілка жінок міста Києва 15,7 15,7

3 Київська місцева організація міжнародної громадської організації
Міжнародна ліга "Матері і сестри6 молоді України"

23,0 23,0

4 Координаційний центр Київського міського об'єднання організацій
багатодітних КЦКМООБ

30,0 30,0

РАЗОМ 116,7 116,7

№ Назва організації ВСЬОГО
Фінансова підтримка на виконання
статутних завдань та оплату оренди
приміщень та комунальних послуг

1 Благодійна організація "Комітет" за досконалу психіатрію" 22,0 22,0

2 Благодійна організація "Благодійний фонд Олени Петрусевич" 41,0 41,0

3 Благодійна установав "Спеціальна школа6життя" 44,6 44,6

4 Благодійна організація "Школа 6 сходинки" 46,0 46,0

РАЗОМ 153,6 153,6

№ Назва організації ВСЬОГО
Фінансова підтримка на виконання

статутних завдань та на оплату
оренди приміщень та комунальних

послуг

1 Громадська організація "Спілка Самаритян України" Київське об'єднання 385,0 385,0

2 Київський міський комітет Товариства Червоного Хреста України 515,0 515,0

3 Благодійна організація "Київський дитячий фонд" 242,0 242,0

4 Громадська організація інтелігенції м. Києва "Київ6рідний дім" 70,0 70,0

5 Структурний осередок Німецько6Польсько6Українського товариства в
Україні

698,4 698,4

РАЗОМ 1910,4 1 910,4

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додаток 6
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 17.06.2013 № 947 

Фінансова підтримка благодійних та громадських організацій, діяльність яких 
має соціальну спрямованість, на соціальні послуги та проведення загальноміських заходів

на 2013 рік
тис. грн

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додаток 7
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 17.06.2013 № 947 

Фінансова підтримка 
на виконання заходів МЦП "Соціальне партнерство" 

районними у місті Києві державними адміністраціями на 2013 рік
тис. грн

Назва головного розпорядника коштів

На 2013 рік

ВСЬОГО в т.ч.

Фінансова
підтримка

громадських
організацій
ветеранів та

інвалідів

Фінансова
підтримка

організацій
Червоного Хреста

України та
благодійних,
громадських
організацій

Проведення
загальноміських

заходів до
державних свят та
визначних дат (в

т.ч. погашення
кредиторської

заборгованості за
2012 рік)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 1523,3 1 367,1 49,2 107,0

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 2 990,9 2 591,9 354,0 45,0

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 3 432,7 3 317,1 80,0 35,6

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 3 111,4 2 987,1 80,5 43,8

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація 3 595,2 3 457,2 88,0 50,0

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 1 208,6 1 081,2 61,0 66,4

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 1 456,1 1 340,2 64,5 51,4

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 3 358,2 3 141,3 43,3 173,6

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація 2 683,9 2 568,9 65,0 50,0

Шевченківська районна в місті Києві державна
адміністрація

2 101,7 1 921,7 60,0 120,0

РАЗОМ 25 462,0 23 773,7 945,5 742,8

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження змін до Переліку завдань (проектів) 
Програми інформатизації міста Києва на 2013 рік

Розпорядження № 948 від 17 червня 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Національну програму інформатизації", Положен;

ня про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 1998 року № 1352, рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013
рік", Положення про порядок формування Програми інформатизації міста Києва, затвердженого розпорядженням Київської місь;
кої державної адміністрації від 29 липня 2002 року № 1500, з метою створення належних умов для економічного та соціального
розвитку міста Києва на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних тех;
нологій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Переліку завдань (проектів) Програми інфор�
матизації міста Києва на 2013 рік, затвердженого розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 19 квітня 2013 року № 580, а саме:

позицію 1 виключити. У зв'язку з цим позиції 2�4 вважати позиці�
ями 1�3.

у графі 3 позиції 1 цифри "6000,0" замінити цифрами "8000,0".
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов`язків.

Голова О. Попов

Про реконструкцію аварійної ділянки водоводу Д=900 мм 
на вул. О. Бальзака (від вул. О. Сабурова до вул. М. Цвєтаєвої)

Розпорядження № 952 від 17 червня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону

України "Про регулювання містобудівної діяльності", рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 "Про
Правила благоустрою міста Києва", протоколу Постійної комісії з питань техногенно;екологічної безпеки та надзвичайних ситу;
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 березня 2009 року № 32 "Про
визначення причин і ліквідацію наслідків пориву мережі холодного водопостачання Д=900 мм на вул. Оноре де Бальзака у Деснян;
ському районі" та з метою реконструкції аварійної ділянки водоводу Д=900 мм на вул. О. Бальзака(від вул. О. Сабурова до вул. 
М. Цвєтаєвої), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія
"Київводоканал" (далі — ПАТ "АК "Київводоканал") замовником рекон�
струкції аварійної ділянки водоводу Д�900 мм на вул. О. Бальзака (від вул.
О. Сабурова до вул. М. Цвєтаєвої).

2. ПАТ "АК "Київводоканал":
2.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�

ції для виконання робіт з реконструкції аварійної ділянки водоводу Д=900
мм на вул. О. Бальзака (від вул. О. Сабурова до вул. М. Цвєтаєвої) в ус�
тановленому порядку.

2.2. Розробити проектно�кошторисну документацію, забезпечити про�
ведення її експертизи та затвердити в установленому порядку.

2.3. Забезпечити виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпо�
рядження, відповідно до затвердженої в установленому порядку проект�
но�кошторисної документації.

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

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

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

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

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

не управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд
на них Деснянського району".

3. Під час укладання замовником договору підряду на виконання робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження, передбачити умови щодо на�
дання підрядником гарантії якості виконання робіт та встановити гаран�
тійні строки експлуатації об'єкта.

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

6. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цьо�
го розпорядження, буде здійснюватись відповідно до показників Програ�
ми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік.

7. 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 включення до програм економічного і со�
ціального розвитку м. Києва на 2014 рік та наступні роки об'єкта, зазна�
ченого у пункті 1 цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту 

"Облаштування окремого(их) приміщення(нь) 
Центральної районної поліклініки 
за адресою: вул. Солом'янська, 17 

у Солом'янському районі 
зі встановленням обладнання променевої діагностики"

Розпорядження № 951 від 17 червня 2013 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо

об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно;транспортної інфраструктури міста Ки;
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної
комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно;транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням ви;
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від
28 листопада 2012 року № 27/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку економіки міста Києва, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об'єктів, які потребують залучення інвестицій,
що додається.

2. Визначити Солом'янську районну в місті Києві державну адміністра�
цію замовником реалізації проекту по об'єкту інвестування, зазначеного у
пункті 1 цього розпорядження.

3. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвести�
ційне агентство" замовником підготовчих робіт для проведення інвести�
ційного конкурсу по об'єкту інвестування, зазначеному у пункті 1 цього
розпорядження.

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

4.1. Розробити орієнтовні техніко�економічні показники, можливі пе�
редпроектні пропозиції по об'єкту інвестування, зазначеному у пункті 1
цього розпорядження, та погодити їх з Департаментом охорони здоров'я

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) і Солом'янською районною в місті Києві державною адмі�
ністрацією в установленому порядку.

4.2. Надати орієнтовні техніко�економічні показники, можливі пе�
редпроектні пропозиції до Департаменту економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) в установленому порядку для підготовки умов конкурсу.

5. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Солом'ян�
ській районній в місті Києві державній адміністрації на запити кому�
нального підприємства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне
агентство" надавати необхідні висновки, погодження та матеріали для
підготовки техніко�економічних показників щодо реалізації інвести�
ційних проектів по об'єкту інвестування, зазначеному у пункті 1 цього
розпорядження.

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

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про перезатвердження проекту "Будівництво Великої Кільцевої дороги 
на ділянці від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту в м. Києві. 

(Коригування)"
Розпорядження № 1057 від 26 червня 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 "Будівництво Великої Кільцевої дороги на ділянці від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту в м. Києві. (Кори�
гування)" з такими техніко�економічними показниками (згідно з експертним звітом ДП "Укрдержбудекспертиза" від 21 червня 2013 року № 00�0845�
13/ПБ):

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 установленому по�
рядку.

3. При укладанні замовником договору підряду на будівництво об`єкта з підрядною організацією обов'язково передбачати умови щодо надання під�
рядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об'єкта.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28 квітня 2005 р. № 705 "Про затвердження
проекту будівництва Великої Кільцевої дороги на ділянці від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту в Оболонському районі".

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

Голова О. Попов

Показники Одиниці
виміру

Кількість

Вид будівництва Нове будівництво

Категорія дороги Магістральна вулиця
загальноміського значення

безперервного руху

Розрахункова швидкість руху км/годину 100,0

Перспективна інтенсивність руху транспорту авт/добу 51000

Максимальний поздовжній ухил % 30

Мінімальні радіуси вертикальних кривих: 
опуклих 
увігнутих

м 
м

6000 
2000

Загальна довжина вулиці, у т.ч.: км 1,18

Основний проїзд ПК21+606ПК28+30 
ширина проїзної частини 
ширина смуги безпеки 
кількість смуг

км 
м 
м 

шт.

0,67 
2x11,25 
4x1,00 

6

Основний проїзд з розширенням на в'їзді на шляхопроводі ПК186ОПК21+60
ширина проїзної частини
ширина смуги безпеки
кількість смуг

км
м
м

шт.

0,36
2x15,35
4x1,00

8

З'їзд на Оболонський проспект
ширина проїзної частини
кількість смуг

км
м

шт.

0,15
2x11,25

6

Правоповоротні та лівоповоротні з'їзди на розв'язці по вул.Богатирській
ширина проїзної частини
ширина смуги безпеки

км
м
м

1,02
7,50

2x0,75 

Тип покриття Щебенево6мастиковий
асфальтобетон (ЩМА620) на бітумі

БМП 60/906 52

Довжина електромереж зовнішнього освітлення км 0,70

Кількість опор зовнішнього освітлення шт. 105

Довжина дощової каналізації Д=6006800 мм м 1678

Довжина перекладуваних водопровідних мереж м 235

Довжина перекладуваної напірної каналізації м 90

Тривалість будівництва місяць 15

Загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом на 29.01.2013,    у т.ч:
будівельно6монтажні роботи
устаткування
інші витрати

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

149235,510
118234,089

186,050 
30815,371 
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 4 вересня 2013 року

Про затвердження проекту "Реконструкція трамвайної лінії 
по вул. Дмитрівській"

Розпорядження № 1066 від 27 червня 2013 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто;герой Київ", з метою затвердження проекту "Ре;

конструкція трамвайної лінії по вул. Дмитрівській", в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити проект "Реконструкція трамвайної лінії по вул. Дмитрівській", враховуючи експертний звіт Державного підприємства "Спеціалізована
державна експертна організація — Центральна служба Української державної будівельної експертизи" від 29.03.2013 № 00�0263�12/ПБ, з такими ос�
новними техніко�економічними показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснюється за�
мовником будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної перевірки у встановленому порядку.

3. При укладенні замовником договору підряду на будівництво об'єкта обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості
виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об'єкта.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в'язків.

Голова О. Попов

Показники Од.
виміру

Кількість

Всього І черга II черга

Характер будівництва 6 реконструкція

Довжина трамвайної лінії (в одноколійному вимірі) км 3,6 2,412 1,188

Довжина контактної мережі (в одноколійному вимірі) км 3,6 6 3,6

Висота підвіски контактної мережі м 5,8

Напруга живлення контактної мережі В 600

Опора контактної мережі металева металізована шт. 128 6 128

Майданчики очікування замощення ФЕМ кв. м 1470 6 1470

Павільйони очікування шт. 7 6 7

6 площа забудови одного павільйону кв. м 6,75 6 6,75

Кіоск для продажу квитків 
6 площа забудови одного кіоску

шт.
кв. м

1 
2,7

6
6

1 
2,7

Тривалість будівництва міс. 8,0 5,5 2,5

Загальна  кошторисна вартість за зведенням витрат в поточних цінах станом на
29.03.2013

тис. грн 71332,335 39122,921 32209,414

в т. ч. :

будівельно  монтажні роботи тис. грн 54905,890 29421,532 25484,358

6 устаткування тис. грн 617,345 6 617,345

6 пусконалагоджувальні роботи тис. грн 21,988 6 21,988

6 Інші витрати тис. грн 15787,112 9701,389 6085,723

Про затвердження проекту "Будівництво загальноосвітньої 
школи на 33 класи та ліцею на 22 класи на ділянці № 12, 13 в 6;му мікрорайоні

житлового масиву Осокорки;Північні у Дарницькому районі м. Києва 
(Коригування проекту забудови 6;го мікрорайону 

житлового масиву Осокорки;Північні 
у Дарницькому районі м. Києва (друга черга будівництва )"

Розпорядження № 1105 від 5 липня 2013 року
Відповідно до частини 10 статті 22 Закону "Про столицю України — місто;герой Київ", в межах функцій місцевого органу вико;

навчої влади:

1. Затвердити проект "Будівництво загальноосвітньої школи на 33 класи та ліцею на 22 класи на ділянці № 12, 13 в 6�му мікрорайоні житлового ма�
сиву Осокорки�Північні у Дарницькому районі м. Києва (Коригування проекту забудови 6�го мікрорайону житлового масиву Осокорки�Північні у Дар�
ницькому районі м. Києва (друга черга будівництва )", рекомендований до затвердження Державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" (пози�
тивний висновок від 18 вересня 2009 року — технічна частина проекту; експертний звіт від 19 липня 2012 року № 00�0376/1�12/КД — кошторисна час�
тина проекту) з такими показниками:

Загальна кошторисна вартість робіт, передбачених проектом, в поточних цінах станом на 14 червня 2012 року, складає 237833,860 тис. грн, у тому
числі будівельно�монтажні роботи —165833,041 тис. грн; устаткування, меблі та інвентар — 20514,018 тис. грн; пусконалагоджувальні роботи —
1233,634 тис. грн; інші витрати —50253,167 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості:
вартість першої черги будівництва — школи на 33 класи — складає 160234,357 тис. грн; у тому числі будівельно�монтажні роботи —113526,533 тис.

грн; устаткування, меблі та інвентар — 12064,763 тис. грн; пусконалагоджувальні роботи — 903,143 тис. грн; інші витрати —33739,918 тис. грн.
вартість другої черги будівництва — ліцею на 22 класи�складає 77599,503 тис. грн; у тому числі будівельно�монтажні роботи —52306,508 тис. грн;

устаткування, меблі та інвентар — 8449,255 тис. грн; пусконалагоджувальні роботи — 330,491 тис. грн; інші витрати —16513,249 тис. грн.
2. Використання коштів на покриття ризику з (ПДВ) та коштів на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (з ПДВ), що передбачені зве�

деним кошторисним розрахунком вартості будівництва, замовник здійснює на підставі обґрунтувальних документів та результатів їх детальної перевір�
ки державним підприємством "Спеціалізована державна експертна організація — Центральна служба Української державної будівельної експертизи".

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19
грудня 2011 року № 2415 "Про затвердження проекту "Коригування проекту забудови 6�го мікрорайону житлового масиву Осокорки�Північні у Дар�
ницькому районі м. Києва (друга черга будівництва)". Загальноосвітня школа на 33 класи та ліцей на 22 класи на діл. 12, 13".

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

Голова О. Попов

Про передачу функцій замовника реконструкції стадіону "Русанівець" 
на бульв. Давидова, 12

Розпорядження № 1198 від 16 липня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про регулювання містобудів;

ної діяльності", з метою скорочення термінів будівництва та своєчасного введення об'єкта в експлуатацію, в межах функцій орга;
ну місцевого самоврядування:

1. Визначити КП "Житлоінвестбуд�УКБ" замовником реконструкції ста�
діону "Русанівець" на бульв. Давидова, 12 (далі — об'єкт).

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

2.1. Передати функції замовника реконструкції об'єкта до КП "Житло�
інвестбуд�УКБ".

2.2. Спільно з КП "Житлоінвестбуд�УКБ" у двотижневий термін з мо�
менту видання цього розпорядження створити комісію з передачі функцій
замовника та забезпечити передачу до КП "Житлоінвестбуд�УКБ" обсягів
незавершеного будівництва об'єкта та обладнання і матеріалів, які були
придбані для його комплектації.

2.3. Забезпечити передачу до КП "Житлоінвестбуд�УКБ":
оригіналів технічних умов, архітектурно�проектувального завдання, на�

явної проектно�кошторисної документації, затвердженої в установленому
порядку;

копій укладених договорів з виконавцями робіт;
копій актів виконаних робіт і фінансової документації з витрат на ре�

конструкцію об'єкта та інші документи, що стосуються його будівництва.
3. КП "Житлоінвестбуд�УКБ" у встановленому порядку:
3.1. Спільно з Департаментом будівництва та житлового забезпечення

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити проведення фінансово�технічної експертизи
фактично виконаних будівельно�монтажних робіт з реконструкції об'єкта.

3.2. Визначити генеральну підрядну будівельну організацію для вико�
нання робіт на об'єкті на основі проведення конкурсних торгів.

3.3. Під час укладання договору підряду на виконання робіт з рекон�
струкції об'єкта передбачати умови щодо надання підрядником гарантії
якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об'єк�
та.

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

4. Департаменту будівництва та житлового забезпечення 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 до програм економічного і соціального розвитку міста Києва
на 2013 рік та наступні роки у зв'язку з передачею функцій замовника об'�
єкта до КП "Житлоінвестбуд�УКБ".

5. КП "Житлоінвестбуд�УКБ" оформити у встановленому законом по�
рядку право користування земельною ділянкою для реконструкції, екс�
плуатації та обслуговування стадіону "Русанівець" на бульв. Давидова, 12.

Показники Од. виміру Загальноосвітня школа (діл. 12) Ліцей (діл. 13)

Площа забудови м2 3502,0 1691,7

Поверховість пов. 4 4

Будівельний об'єм м3 85673,6 31358,2

Загальна площа м2 17330,7 8293,2

Корисна площа м2 14322,8 7073,2

Про реєстрацію Статуту 
релігійної громади парафії Святого Великомученика Юрія Переможця 

Української Православної Церкви Київського Патріархату 
у Святошинському районі м. Києва

Розпорядження № 1199 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 парафії Святого Великомученика Юрія Переможця Укра;
їнської Православної Церкви Київського Патріархату у Святошинському районі м. Києва від 29 травня 2013 року № 1, в межах функ;
цій;місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади парафії Святого Великомученика Юрія Переможця Української Православної Церкви Київського Патріарха�
ту у Святошинському районі м. Києва, що додається.

Голова О. Попов

6. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції та прий�
няття об'єкта в експлуатацію його майно у встановленому порядку зара�
ховується до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

7. Визначити таким, що втратило чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 18 листопада 2004 року № 2089 "Про
реконструкцію стадіону "Русанівець" по бульвару Давидова, 12 у Дніпров�
ському районі".

8. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової 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 у додаток 1 до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30 квітня 2008 року № 608 
"Про створення комісії з вирішення земельно;майнових питань 

і визначення та відшкодування збитків власникам землі 
та землекористувачам"

Розпорядження № 1202 від 19 липня 2013 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 "Про Порядок визначення та відшкодування

збитків власникам землі та землекористувачам", в зв'язку з необхідністю внесення змін до персонального складу комісії з вирішен;
ня земельно;майнових питань та визначення і відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам:

Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 30 квітня 2008 року № 608

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

від 19.07.2013 № 1202)

Персональний склад 
комісії з вирішення земельно;майнових питань і визначення та відшкодування збитків

власникам землі та землекористувачам *

Про реєстрацію Статуту релігійної громади Церкви Назарянина "БЛАГОДАТЬ
ТА ВІРА" в Оболонському районі м. Києва

Розпорядження № 1201 від 16 липня 2013 року
Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", розглянувши заяву громадян від 13 лютого

2013 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади Церкви Назарянина "БЛАГОДАТЬ ТА ВІРА" в Оболонському
районі м. Києва від 13 лютого 2013 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади Церкви Назарянина "БЛАГОДАТЬ ТА ВІРА" в Оболонському районі м. Києва, що додається.

Голова О. Попов

Внести зміни у додаток 1 до розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 квітня
2008 року № 608 "Про створення комісії з вирішення земельно�майнових
питань і визначення та відшкодування збитків власникам землі та земле�

користувачам" (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 лютого
2013 року № 187), виклавши його в редакції, що додається.

Голова О. Попов

* Примітка. До складу комісії вважаються включеними власники землі або землекористувачі, яким заподіяно збитки, представники підприємств, ус�
танов, організацій та громадяни, які будуть їх відшкодовувати.

У разі коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для використання за цільовим призначенням, до скла�
ду комісії включаються представники територіального органу Держсільгосшнспекції України в м. Києві та санітарно�епідеміологічного органу в м. Ки�
єві.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Голубченко Анатолій Костянтинович
Кулаковський Юрій Петрович
Кислицин Володимир Олександрович
Воробйов Володимир Владиславович
Береговий Петро Іванович

Гудзь Андрій Анатолійович

Давидов Геннадій Матвійович

Денисенко Володимир Миколайович
Данчук Ігор Григорович

Войтович Іван Іванович
Маміна Ольга Володимирівна
Мороз Олександр Семенович

Новгородський Сергій Олександрович
Палій Валерій Якович
Погрібний Олександр Іванович

Сушко Микола Михайлович

Федоренко Володимир Іванович

Ренкас Олег Валерійович

Черній Віктор Данилович
Щербак Ігор Михайлович

Янікін Віктор Володимирович

перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії
директор Департаменту земельних ресурсів, заступник голови комісії
директор КП "Дирекція будівництва шляхово�транспортних споруд м. Києва", секретар комісії
директор Інституту "Київдормістпроект" (за згодою)
генеральний директор КК "Київавтодор" (під час розгляду питань, пов'язаних з будівництвом шляхів та
споруд на них)
заступник директора Департаменту — начальник управління приватизації, корпоративних прав, форму�
вання і розподілу комунальної власності Департаменту комунальної власності м. Києва
заступник начальника управління екології та охорони природних ресурсів Департаменту міського благо�
устрою та збереження природного середовища
перший заступник директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення
начальник відділу підготовки будівництва КП "Дирекція будівництва шляхово�транспортних споруд м.
Києва"
голова правління ПАТ "Київсоюзшляхпроект" (за згодою)
перший заступник директора Департаменту економіки та інвестицій
заступник директора Департаменту — начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери по�
слуг Департаменту фінансів
заступник начальника Управління охорони культурної спадщини
генеральний директор ТОВ "Союзтранспроект" (за згодою)
заступник начальника з будівництва ДТГО "Південно�Західна залізниця" (за згодою), (під час розгляду
питань, пов'язаних з об'єктами залізничного транспорту)
перший заступник начальника КП "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права
власності на об'єкти нерухомого майна"
начальник КП "Київський метрополітен" (під час розгляду питань, пов'язаних з об'єктами метропо�
літену)
заступник начальника служби містобудівного кадастру м. Києва Департаменту містобудування та архі�
тектури
директор комунального підприємства "Київдорсервіс"
заступник начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища у м. Ки�
єві (за згодою)
директор ТОВ "Київметропроект" (за згодою)

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

від Зітравня 2012 року № 892 "Про закріплення за комунальним підприємством
"Шляхово;експлуатаційне управління по ремонту 

та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району"
на праві господарського відання об'єктів комунального призначення"

Розпорядження № 1203 від 19 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 благоустрою вул. Куренівської на ділянці від будинку № 16 до р. Сирець, в межах функцій органу місцевого самоврядуван;
ня:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 травня 2012 року
№ 892 "Про закріплення за комунальним підприємством "Шляхово�екс�
плуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Оболонського району" на праві господарського відання
об'єктів комунального призначення":

1. У пункті 2 слова та цифри "у 2012 році" виключити.
2. У підпункті 4.3 пункту 4 слова "у терміни, що визначені пунктом 2

цього розпорядження" виключити.
3. Доповнити пункт 4 підпунктом 4.6 такого змісту:
"4.6. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему

організації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених у пунк�
ті 2 цього розпорядження."

4. Пункт 6 викласти в новій редакції:
"6. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) врахувати
потребу на проведення робіт, зазначених в пункті 1 цього розпоряджен�
ня, при внесенні змін до бюджету міста Києва на 2013 рік та при підго�
товці бюджетних запитів до проекту бюджету міста Києва на 2014 рік та
наступні роки."

Голова О. Попов

Про затвердження проекту "Реконструкція з добудовою трамвайної лінії 
в систему легкого рейкового транспорту на ж. м. Троєщина 

від вул. Милославської до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку"
(II черга будівництва. Будівництво надземних пішохідних переходів) 

Розпорядження № 1205 від 19 липня 2013 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто;герой Київ", постанови Кабінету Міністрів Укра;

їни від II травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та ви;
знання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", в межах функцій місцевого органу виконавчої
влади:

1. Затвердити проект "Реконструкція з добудовою трамвайної лінії в систему легкого рейкового транспорту на ж. м. Троєщина від вул. Милослав�
ської до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку" (II черга будівництва. Будівництво надземних пішохідних переходів), рекомендований до
затвердження Державним підприємством "Спеціалізована державна експертна організація — Центральна служба Української державної будівельної екс�
пертизи" (експертний звіт від 18 травня 2013 року № 00�0488�13/ПБ) з такими техніко�економічними показниками:

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

З додатками до розпоряджень КМДА можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації
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2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком будівництва, здійснює замовник будів�
ництва на підставі обгрунтувальних документів та результатів їх детальної перевірки Державним підприємством "Спеціалізована державна експертна
організація — Центральна служба Української державної будівельної експертизи".

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в'язків.

Голова О. Попов

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1206 від 19 липня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення нормативно;правових ак;

тів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог чинного зако;
нодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати такими, що втратили чинність:
1.1. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації) від 17 квітня 2009 року № 437 "Про
затвердження Порядку передачі квартир для багатодітних сімей, які пере�
бувають на квартирному обліку, з оплатою 50 відсотків вартості квартир".

1.2. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 23 лютого 2011 року № 240

"Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.04.2009
№ 437".

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до складу комісії 
з реорганізації Головного управління з питань надзвичайних ситуацій 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

шляхом приєднання до Головного управління 
контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1207 від 19 липня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 ро;
ку № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", розпоря;
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500
"Про здійснення організаційно;правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів вико;
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" у зв'язку із кадровими змінами, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Про проведення 5;ї державної інвентаризації 
радіоактивних відходів

Розпорядження № 1209 від 19 липня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами", підпункту 3.1 пункту 3 Порядку проведення дер;

жавної інвентаризації радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.059;2002), затвердженого наказом Державного комітету ядерного
регулювання України від 11 лютого 2003 року № 27, заресстроваим в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2003 року за
№ 160/7481, та з метою виявлення радіоактивних відходів, розташованих на території міста Києва, забезпечення контролю за їх
накопиченням і передачею на захоронення спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Створити тимчасову міську інвентаризаційну комісію по проведенню
5�ї державної інвентаризації радіоактивних відходів та затвердити її
склад, що додається.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
2.1. Створити тимчасові районні інвентаризаційні комісії по проведен�

ню 5�ї інвентаризації радіоактивних відходів.
2.2. Забезпечити проведення інвентаризації радіоактивних відходів на

підприємствах, в установах та організаціях району.
2.3. Матеріали інвентаризації надати до тимчасової міської інвентари�

заційної комісії по проведенню 5�ї державної інвентаризації радіоактивних
відходів до 21 жовтня 2013 року.

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

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

Голова О. Попов

1. Затвердити зміни до складу комісії з реорганізації Головного
управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом
приєднання до Головного управління контролю за благоустроєм вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12
квітня 2012 року № 597 (у редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18

березня 2013 року № 332), виклавши його в новій редакції, що додає�
ться.

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

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

Голова О. Попов

Найменування показників Одини6
ця

виміру

Загальні
показники

Пускові комплекси

І 
перехід 

№4

II 
перехід 

№5

ІІІ 
перехід 

№1

IV 
перехід 

№2

V 
перехід 

№3

Вид будівництва Нове будівництво

Довжина пішохідного мосту по прогонах м 87,85 39,75 81,85 78,80 90,85

Висота підмостового простору (від рівня
головки рейки трамвайної колії)

м 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Габаритна ширина конструкцій
пішохідного мосту

м 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Ширина пішохідної частини мосту м 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Пристрої для маломобільних груп
населення (ліфти)

шт. 10 2 2 2 2 2

Річні потреби в електроенергії МВт/год. 697,30 139,46 139,46 139,46 139,46 139,46

Кількість  новостворених місць для
працюючих

місць 5 1 1 1 1 1

Тривалість будівництва місяць 28,0 6,0 4,0 6,0 6,0 6,0

Загальна кошторисна  вартість за
зведенням витрат у поточних  цінах
станом  на 05 квітня 2013 року,

тис. грн 44429,9604 9033,621 7776,916 9348,5626 8717,7022 9553,1586

у т. ч.: будівельно6монтажні роботи тис. грн 29898,791 6114,849 5165,244 6398,168 5773,743 6446,787

устаткування тис. грн 3692,350 726,939 728,587 744,451 746,140 746,233

пусконалагоджувальні роботи тис. грн 365,145 73,029 73,029 73,029 73,029 73,029

Інші витрати тис. грн 10473,6744 2118,804 1810,056 2132,9146 2124,7902 2287,1096

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 19.07.2013 № 1209

СКЛАД 
тимчасової міської інвентаризаційної комісії 

по проведенню 5;ї державної інвентаризації радіоактивних відходів

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
зовнішніх теплових мереж товариства з обмеженою відповідальністю "БІЛДІНГ

ІНВЕСТ ГРУП"
Розпорядження № 1211 від 19 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 товариства з об;
меженою відповідальністю "БІЛДІНГ ІНВЕСТ ГРУП" (лист від 14 березня 2013 року № 14/03;2) та протокол загальних зборів учасни;
ків від 20 квітня 2013 року, 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 товари�
ства з обмеженою відповідальністю "БІЛДІНГ ІНВЕСТ ГРУП" згідно з до�
датком до цього розпорядження в межах та на умовах, визначених угодою
щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного ком�
плексу м. Києва від 27.09.2001 (зі змінами та доповненнями), яку укладе�
но між АК "Київенерго" та виконавчим органом Київської міської ради (Ки�
ївською міською державною адміністрацією).

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

печити приймання�передачу зовнішніх геплових мереж, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, на умовах, визначених відповідною уго�
дою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову 0. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

ГОЛУБЧЕНКО Анатолій Костянтинович
РЮМШИН Сергій Миколайович

ВАСЬКОВСЬКИЙ Микола Леонідович

БАБЕНКО Раїса Іванівна

ГОРІЛИЙ Юрій Петрович

ЗОЛКОВЕР Тетяна Онисимівна

КОВАЛЬ Ольга Євгенівна

РЯБЧУК Олександр Григорович

ФУРМАН Леонід Антонович

перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії
заступник директора Департаменту — начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Департамен�
ту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії
головний спеціаліст відділу захисту населення і територій управління з питань надзвичайних ситуацій Де�
партаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар комісії
лікар сектору з радіаційної гігієни Управління організації санепіднагляду Головного управління Держсан�
епідслужби у м. Києві (за згодою)
заступник начальника відділу промисловості управління промисловості, підприємництва та інноваційної
політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
заступник начальника Північної Державної інспекції з ядерної радіаційної безпеки Державного комітету
ядерного регулювання України — начальник відділу безпеки джерел іонізуючого випромінювання, переве�
зень та радіоактивних відходів (за згодою)
начальник регіонального центру з обліку радіоактивних відходів Державного спеціалізованого підприєм�
ства "Київський державний міжобласний спеціальний комбінат ДК УкрДО "РАДОН" (за згодою)
заступник начальника управління — начальник відділу захисту населення і територій управління з питань
надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
головний інженер Державного спеціалізованого підприємства "Київський державний міжобласний спеці�
альний комбінат ДК УкрДО "РАДОН" (за згодою).

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 
виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) 
"Київреклама"

Розпорядження № 1212 від 19 липня 2013 року
Відповідно до статті 89 Цивільного кодексу України, статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 41 Закону України "Про

місцеві державні адміністрації", рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", з метою приведення положень Статуту комунально;
го підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама" у відповідність до ви;
мог нормативно;правових актів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 19.07.2013 № 1212

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
"КИЇВРЕКЛАМА"

(Ідентифікаційний код 26199714)
(Цей документ є невід'ємною частиною Статуту комунального

підприємства виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) "Київреклама")

Київ�2013

1. Унести зміни до Статуту комунального підприємства виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київрекла�
ма", затвердженого розпорядженням Київської міської державної адмініс�
трації від 31 січня 2007 року № 83, що додаються.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації —
керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. забезпечити

висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Голова О. Попов

1. У пункті 3.1 статті 3 слова "розпорядженнями Київської міської
державної адміністрації" замінити словами "розпорядженнями виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації)".

2. Підпункт 6.1.7 статті 6 викласти в такій редакції: "6.1.7. Створювати
комітет з конкурсних торгів та здійснювати придбання товарів, робіт і по�
слуг за кошти місцевого бюджету в порядку, визначеному Законом Укра�
їни "Про здійснення державних закупівель".

З. У тексті слова "Головне управління з питань реклами" у всіх відмін�
ках замінити словами "Департамент суспільних комунікацій" у відповідних
відмінках.

4. У тексті слова "Головне управління комунальної власності м. Києва"
у всіх відмінках замінити словами "Департамент комунальної власності м.
Києва" у відповідних відмінках.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

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

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО КИЯНАМ"
Розпорядження № 1215 від 19 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 ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО КИЯНАМ" (лист від 25 березня 2013 року № 18), протокол загальних зборів від 18 верес;
ня 2012 року № 19;09/12 та 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 інженерні мережі ТОВАРИ�
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛО КИЯНАМ" згідно з
додатком до цього розпорядження в межах та на умовах, визначених Уго�
дою щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного
комплексу м. Києва від 27 вересня 2001 року (зі змінами та доповнення�
ми), яка укладена між публічним акціонерним товариством "Київенерго"
та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською дер�
жавною адміністрацією).

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити приймання — передачу інженерних мереж, зазначених у пункті 1
цього розпорядження, на умовах, визначених відповідною Угодою.

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

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

Голова О. Попов

Про включення проекту створення промислового вузла 
"Київська бізнес;гавань" у Деснянському районі 

до переліку об'єктів, які потребують залучення інвестицій
Розпорядження № 1242 від 24 липня 2013 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно;транспортної інфраструктури міста Ки;
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної
комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно;транспортної інфраструктури міста Києва, створеної розпорядженням ви;
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від
11 квітня 2013 року № 38/2013), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва, в
межах функції органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об'єктів, які потребують залучення інвестицій,
що додається.

2. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвести�
ційне агентство" замовником підготовчих робіт та розроблення Концепції
містобудівного, організаційно�правового та комерційного забезпечення
реалізації інвестиційного проекту по об'єкту, зазначеному у пункті 1 цьо�
го розпорядження.

3. Замовнику підготовчих робіт:
3.1. На підставі вихідних даних, отриманих за результатами виконання

пунктів 3, 4, 5, 6, 7 цього розпорядження, забезпечити розроблення Кон�
цепції містобудівного, організаційно�правового та комерційного забезпе�
чення реалізації інвестиційного проекту по об'єкту, зазначеному у пункті
1 цього розпорядження.

3.2. Залучити до розроблення Концепції містобудівного, організацій�
но�правового та комерційного забезпечення реалізації інвестиційного
проекту по об'єкту, зазначеному у пункті 1 цього розпорядження, кому�
нальну організацію "Інститут Генерального плану м. Києва", Департамент
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості
та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Департамент земельних ре�
сурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та експертів з відповідним міжнародним досвідом.

3.3. Кожного місяця до 10 (десятого) числа надавати у письмовій фор�
мі інформацію Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Депар�
таменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту зе�
мельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Департаменту промисловості та розвит�
ку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) про стан реалізації інвестиційного проек�
ту по об'єкту, зазначеному у пункті 1 цього розпорядження.

3.4. В установленому порядку звернутись до Київської міської ради з
клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки (земельними ділянками) під
розміщення об'єкта, зазначеного в пункті 1 цього розпорядження, та
оформити право користування такою земельною ділянкою (земельними
ділянками).

4. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати замовнику
підготовчих робіт земельно�кадастрову інформацію відповідно до меж зе�
мельної ділянки, наданих Департаментом містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), для розташування об'єкта, зазначеного в пункті 1 цього�
розпорядження.

5. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Спільно з комунальною організацією "Інститут Генерального пла�



ну м. Києва" та комунальним підприємством "Київський інститут земель�
них відносин" надати замовнику підготовчих робіт план існуючого вико�
ристання території, на якій планується реалізація об'єкта, зазначеного в
пункті 1 цього розпорядження, з урахуванням об'єктів, будівництво яких
здійснюється/заплановано (за наявності), наявних гідротехнічних споруд,
транспортних комунікацій, наявних інженерних мереж, у тому числі сис�
тем зв'язку та інженерних мереж, будівництво яких здійснюється/запла�
новано.

6. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), кому�
нальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) "Київське міське бюро технічної ін�
вентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна",
комунальній корпорації "Київавтодор" за запитом замовника підготовчих
робіт надати інформацію щодо плану існуючого використання території,
на якій планується реалізація об'єкта, зазначеного в пункті 1 цього роз�
порядження.

7. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) розробити та надати замовнику підготовчих робіт пропозиції щодо
визначення галузевих комплексів та відповідних галузевих нормативів
споживання інженерних ресурсів в межах земельної ділянки для розташу�
вання об'єкта, зазначеного в пункті 1 цього розпорядження.

8. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), Департаменту комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), Департаменту житлово�комунальної інфра�

структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Деснянській районній в місті Києві державній
адміністрації, комунальній організації "Інститут Генерального плану м. Ки�
єва", комунальній корпорації "Київавтодор", комунальному підприємству
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) "Київський інститут земельних відносин", комунальному
підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) "Київське міське бюро технічної, інвентариза�
ції та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна" за запита�
ми комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агент�
ство" надавати необхідні висновки, погодження та матеріали для підго�
товки Концепції містобудівного, організаційно�правового та комерційного
забезпечення для реалізації інвестиційного проекту по об'єкту, зазначе�
ному у пункті 1 цього розпорядження.

9. Замовнику підготовчих робіт надати постійно діючій конкурсній ко�
місії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції,
реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, неза�
вершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста
Києва у термін до 30 вересня 2013 р. Концепцію містобудівного, органі�
заційно�правового та комерційного забезпечення щодо реалізації інвес�
тиційного проекту по об'єкту, зазначеному у пункті 1 цього розпоряджен�
ня.

10. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього
розпорядження покласти на заступників голови Київської міської держав�
ної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 16 травня 2007 року № 560 "Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
парафії на честь Святого Благовірного князя Олега Брянського 

в Дарницькому районі м. Києва Української Православної Церкви"
Розпорядження № 1217 від 19 липня 2013 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та враховуючи заяву настоятеля, голови па;
рафіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади парафії на честь Святого Благовірного князя Олега Брянського в
Дарницькому районі м. Києва Української Православної Церкви від 28 травня 2013 року та протокол парафіяльних зборів зазначе;
ної релігійної громади від 10 лютого 2013 року № 5, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади парафії на честь
Святого Благовірного князя Олега Брянського в Дарницькому районі 
м. Києва Української Православної Церкви, зареєстрованого розпоря�
дженням Київської міської державної адміністрації від 16 травня 2007 ро�

ку № 560 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 грудня 2011 року
№ 2310), виклавши його в новій редакції, що додається.

Голова О. Попов

7

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 4 вересня 2013 року

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

1. Здійснити проектування та встановлення (будівництво) атракціону
"Колесо огляду" з супутніми об'єктами обслуговування біля Музею води
на території Центрального парку культури та відпочинку.

2. Центральному парку культури та відпочинку:
2.1. Виступити замовником робіт, зазначених у пункті 1 цього розпо�

рядження.
2.2. Отримати вихідні дані для проектування об'єкта, зазначеного у

пункті 1 цього розпорядження.
2.3. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�

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

2.4. Забезпечити виконання інженерних вишукувань, розроблення
та затвердження проектно�кошторисної документації на виконання ро�
біт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в установленому по�
рядку.

2.5. Надати розроблену проектну документацію на розгляд Департа�
менту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

2.6. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

2.7. Забезпечити дотримання вимог законодавчих та інших норматив�
но�правових актів щодо порядку виконання робіт, зазначених у пункті 1

цього розпорядження, в т. ч. нормативно�правових актів, пов'язаних з по�
рядком проектування, отримання погоджень, проведення відповідної екс�
пертизи проектної документації, виконання робіт із встановлення, прий�
няття в експлуатацію та подальшої експлуатації атракціонів.

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

Голова О. Попов

Про проведення ІІ;го міжнародного пробігу "Хрещата миля" 
та легкоатлетичних естафет серед вищих навчальних закладів міста Києва

Розпорядження № 1428 від 20 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 та з метою забезпечення роз;
витку фізичної культури та спорту, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу марафонського клубу "Тарас Бульба" щодо
проведення в м. Києві 22 вересня 2013 року з 13. 00 год. до 18. 00 год.
ІІ�го міжнародного пробігу "Хрещата миля" та легкоатлетичних естафет
серед вищих навчальних закладів міста Києва (далі — Захід).

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сприяти
вирішенню організаційних питань, пов'язаних із проведенням Заходу.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям сприяти залучен�
ню всіх бажаючих до участі в Заході.

4. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
даного Заходу бере на себе марафонський клуб "Тарас Бульба".

5. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити:
5.1 Тимчасове перекриття руху транспорту 22 вересня 2013 року з 7.00
год. до 18.00 год. за маршрутом: Майдан Незалежності (старт) — вул.
Хрещатик — Бессарабська площа (розворот) — вул. Хрещатик — Майдан
Незалежності (фініш);

5.2. Охорону громадського порядку під час проведення Заходу.
6. Марафонському клубу "Тарас Бульба" забезпечити дотримання Пра�

вил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ра�
ди від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, під час підготовки та проведен�
ня Заходу і відновлення порушеного благоустрою під час монтажу (демон�
тажу) сценічної конструкції 22 вересня 2013 року з 7.00 год. до 18.00 год.

7. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити медичне
обслуговування учасників Заходу.

8. Заступникові 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�
ника голови Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

Про створення комісії з приймання робіт (послуг) з екологічної санації 
території та об'єктів ВАТ "Радикал"

Розпорядження № 1232 від 23 липня 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколишнього природного середовища",

враховуючи рішення Київської міської ради від 21 лютого 2013 року № 26/9083 "Про затвердження переліку природоохоронних за;
ходів у місті Києві у 2013 році", з метою приймання робіт (послуг) з екологічної санації території та об'єктів ВАТ "Радикал", в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити комісію з приймання робіт (послуг) з екологічної сана�
ції території та об'єктів ВАТ "Радикал" та затвердити її склад, що до�
дається.

2. Затвердити положення про комісію з приймання робіт (послуг) з
екологічної санації території та об'єктів ВАТ "Радикал", що додається.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згід�

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

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

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 23.07.2013 р. № 1232 

СКЛАД 
комісії з приймання робіт (послуг) з екологічної санації території та об'єктів ВАТ "Радикал"

Затверджено 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 23.07.2013 № 1232

Положення про комісію 
з приймання робіт (послуг) з екологічної санації території та об'єктів ВАТ "Радикал"

Денисюк Людмила Всеволодівна
Антонюк Адам Сергійович

Горілий Юрій Петрович

Гота Андрій Олегович
Копейкіна Лілія Миколаївна

Остапчук Тарас Миколайович

Рябчук Олександр Григорович

директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, голова комісії
заступник директора Департаменту — начальник управління промисловості, підприємництва та інно�
ваційної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, заступник голови комі�
сії
заступник начальника відділу промисловості управління промисловості, підприємництва та інновацій�
ної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, секретар комісії
заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
заступник начальника відділу природокористування та стратегічних програм управління екології та
охорони природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та збереження природного сере�
довища
завідувач сектору з комунальної гігієни Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві (за зго�
дою)
заступник начальника управління — начальник відділу захисту населення та територій управління з
питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного сере�
довища

Заступник голови — керівник апарату  О. Пузанов

1. Комісія з приймання робіт (послуг) з екологічної санації території та
об'єктів ВАТ "Радикал" (далі — комісія) створюється з метою підтверджен�
ня фактів виконання робіт (надання послуг) суб'єктами господарювання
на території ВАТ "Радикал" відповідно до умов договорів, що укладають�
ся між відповідним структурним підрозділом виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та суб'єкта�
ми господарювання в процесі здійснення екологічної санації території та
об'єктів ВАТ "Радикал".

2. Комісія створюється розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із пред�
ставників департаментів, управлінь, інших структурних підрозділів ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), державних органів виконавчої влади, підприємств, уста�
нов, організацій у складі голови, заступника голови, секретаря та чле�
нів комісії.

3. У засіданнях комісії за запрошенням можуть брати участь депутати

Київської міської ради, представники засобів масової інформації та гро�
мадськості міста Києва.

4. Основною формою роботи комісії є засідання, які відбуваються в ра�
зі необхідності приймання робіт (послуг) в процесі здійснення екологічної
санації території та об'єктів ВАТ "Радикал".

За результатами засідання комісії складається відповідний протокол,
який підписується всіма присутніми членами комісії. Засідання комісії
вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її
членів.

Члени комісії також підписують відповідні проміжні акти, що свідчать
про здійснення певних дій (завантаження, відправка тощо) суб'єктами
господарювання в процесі здійснення екологічної санації території та
об'єктів ВАТ "Радикал".

5. Голова комісії:
здійснює керівництво діяльністю та визначає порядок роботи комісії;

забезпечує підготовку документів і матеріалів, необхідних для діяльності
комісії;

представляє комісію у взаємовідносинах з державними органами ви�
конавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями, громадськими об'єднаннями;

здійснює моніторинг реалізації рішень комісії;
головує на засіданнях комісії;
підписує протоколи засідань комісії.
У разі відсутності чи неможливості здійснення головою комісії своїх

функцій з поважних причин або за його дорученням функції голови комі�
сії виконує заступник голови комісії.

6. Заступник голови комісії:
бере участь у підготовці планів діяльності комісії та інших документів і

матеріалів, необхідних для діяльності комісії;
бере участь у підготовці питань на розгляд засідань комісії; 
бере участь у здійсненні контролю за виконанням рішень комісії.
7. Секретар комісії:
організовує роботу зі скликання засідань комісії;
здійснює організаційне забезпечення підготовки до засідань комісії, в

тому числі забезпечення членів комісії необхідними документами та ма�
теріалами;

оформляє протоколи засідань комісії та подає їх на підпис головуючо�
му на засіданні та членам комісії.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про визначення балансоутримувачів місцевих проїздів між кварталами
Розпорядження № 1235 від 23 липня 2013 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух" та з метою забезпечення належно;
го утримання, ремонту, експлуатації та очищення від снігу та льоду місцевих проїздів між кварталами, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Визначити балансоутримувачами місцевих проїздів між кварталами
комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ре�
монту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївсько�
го району м. Києва", комунальне підприємство "Шляхово�експлуатацій�
не управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд
на них Дарницького району м. Києва", комунальне підприємство "Шля�
хово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва", комунальне під�
приємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриман�
ню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Ки�
єва", комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболон�
ського району м. Києва", комунальне підприємство "Шляхово�експлуата�
ційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо�
руд на них Печерського району м. Києва", комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомо�
більних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва", кому�
нальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського
району м. Києва", комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Солом'янського району м. Києва", комунальне підприємство "Шля�
хово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва", згідно з до�
датком.

2. Комунальним підприємствам, зазначеним у пункті 1 цього розпоря�
дження:

2.1. Забезпечити належне утримання, ремонт, експлуатацію та обслу�
говування, в тому числі очищення від снігу та льоду місцевих проїздів між
кварталами.

2.2. Визначити та надати до Департаменту фінансів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) роз�
рахунки щодо обсягів коштів, необхідних для належного утримання, ре�
монту, експлуатації та обслуговування, в тому числі очищення від снігу та
льоду місцевих проїздів між кварталами, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження, на 2013 рік та наступні роки.

3. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) визначити джерела фінансу�
вання та забезпечити фінансуванням Департамент транспортної інфра�
структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для виконання заходів з належного утримання,
ремонту, експлуатації та очищення від снігу та льоду місцевих проїздів
між кварталами, зазначених у додатку цього розпорядження комунальни�
ми підприємствами, зазначеними у пункті 1 цього розпорядження, в об�
сягах у відповідності до підпункту 2.2 пункту 2 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

М А Й О Н Е З К І Т

А Т О М О Г Н И В О

Д Ж А Г Е Р Н А У Т В О

О Г А Д Н И Н А

Х Р Е Щ А Т И К Ц И Р К

О Д Р У А Л Я Р У

Р О Л Ь Ш У А К А Т

М К А Р А Н Д А Ш

Відповіді на сканворд 

Про заходи зі встановлення (будівництва) атракціону "Колесо огляду" 
з супутніми об'єктами обслуговування біля Музею води 

на території Центрального парку культури та відпочинку
Розпорядження № 1239 від 24 липня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи розпорядження виконавчого органу Київ;
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 травня 2012 року № 764 "Про проведення інвестиційного кон;
курсу із залучення інвестора до встановлення (будівництва) атракціону "Колесо огляду" з супутніми об'єктами обслуговування бі;
ля Музею води на території Центрального парку культури і відпочинку" (зі змінами та доповненнями), в межах функцій органу міс;
цевого самоврядування:

1. Унести зміни у додаток 6 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня
2010 року № 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві", а саме:

1.1. Позицію 335 розділу 1.1а "Житловий фонд" КП"Хрещатик" таблиці 5 "ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО" виключити.
1.2. "Нежилий фонд" таблиці 5 "ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО" після позиції 14 доповнити новою позицією 15 такого змісту:

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

Голова О. Попов

Про внесення змін у додаток 6 до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 10 грудня 2010 року № 1112 "Про питання організації управління районами в
місті Києві"

Розпорядження № 1238 від 24 липня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 09 вересня 2010 ро;

ку № 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві", рішення Київської міської ради від 25 грудня 2012 року
№ 703/8987 "Про надання згоди на передачу житлового комплексу у провулку І. Козловського,4 з комунальної власності територі;
альної громади міста Києва на баланс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Наш Дім 4", враховуючи акт прий;
мання — передачі житлового комплексу у провулку І. Козловського,4 від 29 березня 2013 року, акт № 1 приймання — передачі фор;
ми ОЗ — 1 від 29 березня 2013 року, акт № 2 приймання — передачі форми ОЗ — 1 від 29 березня 2013 року, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

Про внесення змін у додаток 6 до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) 

від 10 грудня 2010 року № 1112 "Про питання організації управління районами в
місті Києві"

Розпорядження № 1240 від 24 липня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішень Київської міської ради від 09 вересня 2010 року

№ 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві", від 20 вересня 2012 року № 37/8321 "Про деякі питання ді;
яльності комунального підприємства по благоустрою Печерського району м. Києва "Печерськблагоустрій", що належить до кому;
нальної власності територіальної громади міста Києва", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями
окремих повноважень", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. У додатку 6 до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2010 року
№ 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" по�
зиції 8 —8.9 таблиці 4 ІНШІ ГАЛУЗІ (ТОРГІВЛЯ, ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАН�
НЯ, ПОБУТ, ТРАНСПОРТ ТОЩО) виключити.

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

Голова О. Попов

15 НЕЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ 
ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ №10

ШТ. 48,6 48,6 1 58,899 12,677 ПРОВ. ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО,4 ЛІТ"А"
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СПОРТ
Хрещатик 4 вересня 2013 року

Спортивні новини

Баскетбол. В Словенії стартує Чемпіонат Європи
з баскетболу
Сьо одні в Любляні (Словенія) розпочинається Чемпіонат Європи з

бас етбол , де вист плять 24 збірні. Наші спортсмени потрапили до
р пи “А”, де боротим ться з представни ами Ізраїлю, Вели ої Бри-
танії, Бель ії, Франції та Німеччини. Після попередньо о ра нд до
наст пно о ола зма ань потраплять по три оманди з ожної р пи,
я і по аж ть най ращий рез льтат. У с ладі збірної У раїни вист п-
лять 14 равців: Юджин Джетер, Дмитро Глєбов, Дмитро Забірчен-
о, І ор Зайцев, Ма сим Корнієн о, Оле сандр Липовий, Оле сандр
Міш ла, Леонід Стефанишин, Артем П стовий, Ма сим П стозвонов,
Станіслав Тимофеєн о, Сер ій Гладир, В’ячеслав Кравцов і Кирило
Натяж о. Головний тренер збірної Май Фрателло перед від’їздом
про омент вав плани на майб тні протистояння: “Ми маємо розра-
хов вати на либин нашо о с лад , нас, на відмін від с перни ів,
немає зіро , я і в ожній рі здоб ватим ть по 25 очо , але нас є
хлопці, отрі мож ть за ин ти 20-22 очо , і нічо о страшно о немає,
я що в наст пном поєдин це б де не він, а йо о партнер. Нам слід
по ладатися на омандний бас етбол. Гравці мають б ти з ртова-
ними, монолітними. Наша мета — перема ати, заради цьо о ми про-
водимо стіль и час разом, заради цьо о ми працюємо, трен ємося
всі ці дні”

Теніс. Владислава Заносієнко — переможниця
турніру серії ITF
У раїнсь а тенісист а Владислава Заносієн о завоювала свій пер-

ший професійний тит л на т рнірі серії ITF, що відб вся в Анталії (Т -
реччина). У фіналі наша спортсмен а, я а мала шостий номер посів ,
здолала четверт ра ет т рнір Карл Форте (Бразилія) двох се-
тах — 6:2, 7:5

Температура +12°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура +16°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +14°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 81 %

Прогноз погоди на 4 вересня 2013 року
ранок день вечір

В столиці фінішувала світова
першість з художньої гімнастики
Вітчизняні спортсменки здобули п’ять нагород

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У Києві завершився XXII
Чемпіонат світ з х дож-
ньої імнасти и. У раїнсь і
спортсмен и завоювали
п’ять медалей і посіли
др е місце в омандном
залі . Вітчизняні імнаст-
и завоювали одн золот ,
дві срібні і дві бронзові
медалі. Перше місце в за-
ально омандном залі
виборола збірна Росії:
шість золотих, дві срібні і
дві бронзові на ороди.
Третє місце посіла збірна
Білор сі: одна золота, од-
на срібна і три бронзові
медалі.

На Чемпіонаті світу з художньої

гімнастики, який відбувся у Палаці

спорту, українки виграли п’ять меда�

лей. “Золото” (обруч) і два “срібла”

(стрічка, багатоборство) у Анни Рі�

затдінової, “бронза” (булави) у Аліни

Максименко. В останній день зма�

гань були розіграні два комплекти

нагород у групових вправах з п’ятьма

парами булав і з трьома м’ячами та

двома стрічками. Збірна Іспанії, яка

у кваліфікації була лише третьою,

продемонструвала блискуче вико�

нання вправи з п’ятьма парами булав

і вперше після тріумфальних для себе

1990�х піднялася на вищий щабель

п’єдесталу. Оцінка збірної Іспанії з

художньої гімнастики — 17.350.

Всього 0,5 бала іспанкам поступили�

ся італійки, які у кваліфікації показа�

ли результат 17.600 і йшли на першій

позиції. Таким чином, збірна Італії

до свого “срібла” в багатоборстві до�

дала і “срібло” в окремому виді про�

грами. Медаль домашнього Чемпіо�

нату світу дісталася збірній команді

України, яка у підсумку набрала

17.208 бала. Варто зазначити, що з 

8�ми команд�учасниць фіналу наші

дівчата виконали найскладнішу про�

граму. За це судді нагородили їх най�

вищими оцінками. Разом із тим вони

вгледіли у виступі українок кілька

незначних помилок — і тому вітчиз�

няна команда опинилася лише на

третьому місці п’єдесталу.

У загальнокомандному заліку

українські спортсменки посіли дру�

ге місце. Наші гімнастки завоювали

одну золоту, дві срібні і дві бронзові

медалі. Перше місце — у збірної Ро�

сії: шість золотих, дві срібні і дві

бронзові нагороди. Варто зазначи�

ти, що левову частку золотих наго�

род для команди�переможниці здо�

була Яна Кудрявцева — на її рахунку

три медалі найвищого ґатунку. Третє

місце отримала збірна Білорусі: одна

золота, одна срібна і три бронзові

медалі.

Після урочистого нагородження

всіх тріумфаторів змагань головний

тренер збірної України Ірина Дерю�

гіна підбила підсумки дебютного

Чемпіонату світу з художньої гім�

настики у Києві: “Я дуже щаслива і

дуже горда, що ми впоралися. Було

непросто, але ми в це вклали душу,

серце. Ми отримали максимальну

оцінку з проведення Чемпіонату сві�

ту. У нас були обрані партнери, з

якими ми повинні були зробити цю

казку, і я давно не чула таких захоп�

ливих слів на адресу тих людей, які

все це робили. Мені було дуже при�

ємно, коли дзвонили і говорили, що

дивляться чемпіонат. Ми здивували

Міжнародну федерацію гімнастики.

У нас було 150 представників преси.

Інтерес був просто неймовірно ша�

лений”.

Не приховувала свого захоплення

й найкраща вітчизняна гімнастка на

змаганнях Ганна Різатдінова. Чемпі�

онка світу з художньої гімнастики

поділилася враженнями від київ�

ського турніру: “Мені все сподобало�

ся. Я не можу сказати, що були якісь

великі мінуси і проблеми. Зала ши�

карна, такої гарної зали я не бачила

ніде. Наше відкриття було взагалі

найкращим з того, що я бачила

останнім часом. Я такого свята не

пам’ятаю давно. Для людей моя пе�

ремога була несподіваною. Тому що

похитнути позиції Росії — це дорого�

го варте, — зазначила Ганна Різатді�

нова.— Це вдавалося небагатьом.

Але ми до цього йшли. Українська

школа — одна з найсильніших. І те�

пер весь світ зрозумів, що і Росія, і

Україна, і Білорусь можуть змагатися

на рівних. Ми працюємо не заради

грошей, не заради призових, а заради

свого особистого результату, заради

перемоги. Звісно, було б приємно,

якщо країна оцінить наші результа�

ти. І це було б правильно. Тому що

спортсмени дуже багато працюють.

Ми прославляємо нашу країну”
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Цей день в історії 4 вересня

1837 — амери ансь ий вина-
хідни Семюел Фінлі Морзе
вперше продемонстр вав ство-
рений ним еле трома нітний те-
ле рафний апарат, для я о о
розробив спеціальний теле раф-
ний од, названий йо о ім’ям
("азб а Морзе")
1882 — за прое том амери-
ансь о о винахідни а в ал зі
еле тротехні и Томаса Алви Еді-
сона в Нью-Йор б ла поб до-
вана перша в світі еле тростанція
1929 — РНК УРСР затвердив

рішення аси н вати 2 млн. 150
тис. р б. (понад 1 млн. р б. з
бюджет раїнсь о о ряд та
1 млн. – з за альносоюзно о) на
розб дов ново о Запоріжжя
1939 — народилася Лариса

С ори , раїнсь ий архіте тор,
ромадсь ий діяч. Автор прое тів
низ и спор д Львові, Івано-
Фран івсь , Вінниці, Києві та ін-
ших містах У раїни
1954— зі с ладально о онве-

єра Хар івсь о о велозавод зій-
шов тримільйонний велосипед з
мар ою "ХВЗ"
1959 — старт продажів ол о-

то в США
1965 — иївсь ом інотеат-

рі «У раїна» під час прем’єри
фільм «Тіні заб тих пред ів» від-
б вся мітин протест проти но-
вої хвилі політичних репресій се-
ред раїнсь ої інтелі енції
1972 — на Олімпійсь их і рах

в Мюнхені раїнсь ий ле оат-
лет Валерій Борзов завоював зо-
лот медаль на спринтерсь ій
дистанції 200 метрів
1975 — дебют на телебаченні
ри "Що? Де? Коли?"
1991 — Верховна Рада У раї-

ни хвалила постанов "Про під-
няття над б дин ом Верховної
Ради У раїни синьо-жовто о пра-
пора". О 18-ій одині синьо-жов-
тий прапор б ло піднято над б -
дин ом Верховної Ради
1994 — прямом ефірі УТ

транслювалась передача "Сто
хвилин з пресою", в я ій на запи-
тання ж рналістів відповідали
андидати на посад Президента
У раїни — Л. К чма і Л. Кравч

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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У Києві завершився XXII Чемпіонат світ з х дожньої імнасти и ОВНИ, перш половин дня присвятіть вільній діяльності, в цей
час ви не зобов'язані ні перед им звіт вати, обирайте заняття на
свій розс д. Попол дні розважальний марафон за інч ється —
запря айтеся в ярмо обов’яз ів.
ТЕЛЬЦІ до обід переб ватим ть під пливом домашніх проб-

лем, потім обстанов а зміниться на позитивн для вас, все вдава-
тиметься ле о, шлях до мети б де най оротшим, що сприятиме
ма симальній прод тивності в б дь-я ій діяльності.
БЛИЗНЯТА, відпочиньте до обід , а потім займіться пра тични-

ми питаннями повся денно о б ття. Це мож ть б ти по п и для
дом , ом нальні платежі, по ашення редит , ремонтні роботи,
зрештою - причеп рити родинні пенати слід неодмінно.
РАКИ, найпліднішою видасться др а половина дня. В цей час

на вас че ають нові від риття, додат ова ці ава інформація з а т -
альної для вас теми. Врахов йте ожн дрібницю, з поля вашо о
зор нічо о не повинно вислизн ти. Отримані фа ти детально сис-
тематиз йте.
ЛЕВИ, перша половина дня сповнена натхненням, нових ініціа-

тив не виявляйте, р хайтеся по арячих слідах, витис аючи ма си-
м м ористі з обставин. Попол дні а тивіз ється фінансова тема,
тож рошима не смітіть - тіль и-но ослабите онтроль, дрібні с ми
почн ть я имось дивним чином виті ати з ишені.
ДІВИ стоять однією но ою в мин лом , а іншою — в майб тньо-

м . Не втрачайте зв'яз з торішніми подіями - вас єднає живиль-
на «п повина» пам’яті. Беріть на озброєння досвід, я о о наб ли,
все либо о проаналіз йте, адже поперед осяйні перспе тиви.
ТЕРЕЗИ, зран ви переб ватимете в піднесеном настрої, а в

др ій половині дня життєвий небосхил затьмариться таємними
с мнівами, підозрами, й важливо не за р зн ти в дрібницях, я і
відволі ають від с ті. Дотрим йтеся енерально о рс і не давай-
те збити себе з пантели .
СКОРПІОНИ, по обіді займіться розроб ою дов остро ових

планів. Про онс льт йтеся фахівців, порадьтеся з др зями. Вра-
хов йте абсолютно все: від близь их вам по д х порад до альтер-
нативних д мо та фа тів, проведіть статистичні дослідження.
СТРІЛЬЦІ — це день фахово о вдос оналення, реалізації

ар’єрних стремлінь, де зап щено долею спішний процес «пере-
завантаження». Коре ції потреб ють не лобальні опорні п н ти
вашої про рами, а її деталі. Швидше за все, доведеться зробити
став на он ретн людин чи на себе особисто.
КОЗЕРОГИ, до обід відпочивайте, та опісля тр діться з подвій-

ним темпом. Приведіть д м и до лад , проаналіз йте отриман ін-
формацію. Вам блис че вдасться відсортир вати брехню від
правди, ло ічно систематиз вати фа ти. Дивіться на речі не під
мі рос опом, а з висоти лобальних перспе тив.
ВОДОЛІЇ, б дьте в рсі всіх новин, врахов йте найдрібніші де-

талі. Ваше завдання — отримати я омо а більше різноманітної ін-
формації стосовно на альних проблем, що потреб ють терміново-
о вирішення.
РИБИ, в др ій половині дня вас мож ть запросити до діало

або прозоро натя н ти на можливість офіційної співпраці. По одь-
теся на пере овори — не про адаєте. Я що з стріч пройде онс-
тр тивно, пор ч із вами з'явиться надійна людина

Любов ШЕХМАТОВА, астролог 
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