
Назви для станцій підземки визначить конкурс
Які найменування дати станціям четвертої гілки столичного метрополітену,
вирішуватимуть кияни

Загалом передбачено провести три етапи конкур�

су — в формуванні пропозицій учасники мають врахо�

вувати певні головні вимоги. Так, назви станцій мет�

рополітену мають максимально відповідати назвам

наземних транспортних, природних, історико�куль�

турних, містобудівних та інших значущих об’єктів

міста. В разі формування пересадочних вузлів, що

складатимуться зі станцій метрополітену і залізнич�

них зупиночних пунктів, ці об’єкти мають носити од�

накові назви. Кожне найменування станції має бути

індивідуальним, відображувати історичну й культурну

самобутність міста.

Також назви станцій не можуть бути використані для

збереження пам’яті про відомих мешканців Києва,

України чи зарубіжних країн (за винятком випадків збі�

гу із назвами наземних міських об’єктів).

У конкурсі братимуть участь пропозиції, що надійшли

від учасників, а також проектні назви станцій четвертої

гілки, так звані "конкурсні пропозиції".

Конкурс складатиметься з 3�х турів. Перший — це

надходження в зазначений термін від учасників письмо�

вих пропозицій до Департаменту транспортної інфра�

структури Київської міської державної адміністрації.

Другий етап включатиме в себе обговорення киянами

проектних назв через "Контактний центр міста Києва".

Під час третього туру відбудуться громадські обговорен�

ня всіх пропозицій, форму яких визначить конкурсна

комісія. Зокрема це може бути соціологічне опитування,

електронні консультації тощо. Після цього комісія підб'є

підсумки та затвердить результати конкурсу

Школа, де виховують 
чемпіонів
Завдяки спільним діям столичної спортивної спільноти з міською владою 
запрацювала оновлена зала для занять із дзюдо

Директор спортивного закладу Олек�

сандр Пятишкін розповів "Хрещати�

ку" — ще кілька років тому будівля, де те�

пер тренуватимуться майбутні чемпіони,

була в дуже занедбаному стані. У примі�

щенні працювала всього одна зала, де

проводилися заняття з фізичного вихо�

вання для учнів загальноосвітньої шко�

ли, що знаходиться по�сусідству. "Всі

решта приміщень — це були старі май�

стерні, майже вщент завалені мотлохом.

Спочатку до ладу вдалося привести одну

залу, а нині у нас знаменна подія — ми

відкриваємо ще одну для юних дзюдоїс�

тів",— зазначив пан Пятишкін.

Відтепер тут займатимуться близько

двохсот дітей, всього ж ДЮСШ "Школа

боротьби" відвідує шістсот вихованців.

Навчатимуть майбутніх чемпіонів п’ять

тренерів. Облаштували у будівлі також

душові та роздягальні, адміністративні

приміщення. Окрім того, облагороджено

й навколишню територію — старі стіни

навколо школи розмалювали тематични�

ми графіті. Відтепер тут увічнені всі відо�

мі борці нашої держави.

Прийшов на відкриття нової спортза�

ли й голова КМДА Олександр Попов. До

майбутніх чемпіонів очільник міськадмі�

ністрації завітав не з порожніми рука�

ми — у подарунок вихованці отримали

автобус, на якому відтепер зможуть їзди�

ти на змагання всіх рівнів.

"Ми збираємось з вами напередодні

великого свята — вся Україна цими ви�

хідними святкуватиме День фізичної

культури та спорту. І міська влада, і відо�

мі спортсмени зробили все, щоб вам, мо�

лодому поколінню, було передано це

приміщення, щоб ви займалися тут що�

дня і досягали найвищих результатів. Та�

ка співпраця між старшим і молодим по�

колінням завжди давала результат. А вра�

ховуючи, що сьогодні в Києві є багато

людей, які люблять спорт, віддають свої

сили, душу, знання вихованню молодого

покоління, то я переконаний, що саме ви

досягнете високих результатів у спорті.

Хоча це не найголовніше. Головне — це

справді бути громадянином, на якого мо�

же покластися країна, громадянином,

якого поважають батьки, друзі, знайомі,

справжньою людиною. А спорт якраз дає

можливість виховати таку особистість. Я

бажаю всім успіхів, міцної дружби",—

привітав присутніх Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації оглянув

відреконструйовану залу та відвідав за�

няття однієї з груп — майстер�клас для

юного покоління проводив чемпіон світу

з дзюдо, чемпіон Європи Георгій Занта�

рая. За словами дзюдоїста, саме відкрит�

тя таких спортивних об’єктів дозволяє

долучити молодь до спорту.

Зазначимо, що на виконання соціаль�

них ініціатив Президента України Вікто�

ра Януковича одним із головних завдань

спортивної галузі є подальший розвиток

та збереження мережі дитячо�юнацьких

спортивних шкіл у Києві та формування

системи відбору перспективних дітей та

підлітків до регулярних занять обраним

ними видом спорту. Наразі в місті функ�

ціонує 95 ДЮСШ, де набули розвитку 90

видів спорту, в яких займається понад

36,5 тисячі дітей. Окрім того, для най�

більш обдарованих дітей — вихованців

ДЮСШ відкриті спортивні спеціалізова�

ні класи з різних видів спорту при загаль�

ноосвітніх навчальних закладах. На сьо�

годні таких класів у місті 21, в них на�

вчається 481 учень

Учора в столиці відб лося від риття оновленої зали для занять із дзюдо ДЮСШ "Ш ола боротьби", де відтепер трен ватим ться близь о двохсот юних борців

Новини
Нові амбулаторії сімейної 
медицини — киянам
Упродовж найближчих чотирьох місяців рам ах
провадження ініційованої Президентом У раїни
Ві тором Ян овичем медичної реформи в Києві
введ ть в е спл атацію три амб латорії за альної
пра ти и сімейної медицини. Ще 15 амб латорій —
задля наближення медичних посл до місця прожи-
вання пацієнта — план ють від рити в 2014 році.
Про це в прямом ефірі анал "Київ" повідомив о-
лова КМДА Оле сандр Попов.
"Мин ло о ро ми масово вводили в е спл ата-

цію амб латорії сімейної медицини, але зараз вирі-
шили зробити невели ий тайм-а т і зменшити ін-
тенсивність їх ор анізації,— с азав Оле сандр По-
пов.— Є невели а проблема — це забезпеченість
цих за ладів сімейними лі арями. Адже нам потріб-
но під от вати персонал, я ий зможе надавати по-
сл и саме я сімейний лі ар. Для цьо о ми лали
до овори з різним становами, я і займаються пе-
репід отов ою фахівців, а та ож з нашим медичним
ніверситетом ім. О. Бо омольця, я ий от є нові
адри. Том до інця поточно о ро ми введемо в
е спл атацію три амб латорії, а наст пно о запла-
н вали ще 15 — із тим, щоби все-та и підтя н ти
адровий потенціал, під от вати систем для ом-
пле сно о і ефе тивно о вирішення всіх проблем".
На адаємо: нещодавно місь а влада о олосила

про наміри поб д вати нові та відремонт вати вже
наявні приміщення для 18-ти амб латорій сімейної
медицини

Перевірка фактів зловживань 
у КП "Фармація"
Достовірність фа тів зловживань ціновій політи-

ці КП "Фармація" в рам ах прое т "Карт а иянина"
перевіряє спеціальна робоча р па, до с лад я ої
війшли представни и столичної влади, деп тати
Київради та ж рналісти провідних столичних ЗМІ.
Розпорядження про її творення олова КМДА Оле -
сандр Попов підписав 5 вересня. Перше засідання
р пи відб лося в понеділо за часті очільни а
місь держадміністрації.
Гр па працюватиме до 13 вересня. Її завдан-

ня — перевірити, чи дійсно існ ють зловживання
цінами в мережі апте "Фармація", про я і зо ре-
ма повідомлялося про рамі "Гроші" на теле ана-
лі "1+1" та статті азети "Се одня". Ж рналісти —
автори цих матеріалів — війшли до с лад робо-
чої р пи, аби засвідчити достовірність рез льтатів
перевір и.
"Прое т "Карт а иянина" — це надзвичайно важ-

ливий соціальний прое т для столиці. Б дь-я і зло-
вживання в ньом неприп стимі. Я вдячний ж рна-
лістам за си нал. Я що оприлюднені фа ти б д ть
підтверджені, вин ватці відповідатим ть за найс во-
рішою б вою за он ",— на олосив Оле сандр По-
пов

Пішохідні переходи у місті 
відремонтують
КП "Київавтошляхміст" здійснює ремонт низ и

надземних пішохідних переходів, на технічний стан
я их надійшло найбільше с ар від меш анців сто-
лиці.
Та , ремонтні бри ади повністю замінили аварійні

сходи на надземном пішохідном переході на в л.
Саперно-Слобідсь ій (поблиз б дин № 22). На-
разі заверш ються роботи з розбирання слаб о о
бетон , піщаностр меневе очищення та тор рет -
вання онстр ції. Та ож триває робота з фарб ван-
ня та очищення сходової о орожі.
Паралельно та і ж роботи ви он ють і на пішохід-

ном переході через в л. Місь , що біля Госто-
мельсь о о шосе. Працівни и "Київавтошляхміст"
же замінили 50 % сходино .
На пішохідном мост через просп. Комарова біля

в л. Василен а розібрано слаб ий бетон, завер-
ш ються роботи з піщаностр менево о очищення та
здійснюється тор рет вання онстр цій. Та ож пе-
редбачається заміна сходів.
План ється, що ремонтні роботи на всіх об’є тах

б де завершено до інця жовтня нинішньо о ро

Співоче поле осяє Fire&show
14 та 15 вересня рам ах вистав и вітів "Світ ди-

тячих мрій" во няном шо вперше поєднається іс-
торія й с часність. Кращі майстри Київсь о о во ня-
но о театр продемонстр ють одн з найяс равіших
омпозицій Fire-show "Класи а і ро " із рандіозної
вистави "Час во няних ле енд".
Атмосфер свята XІX століття піротехні и переда-

ватим ть завдя и золотавом ольор салют під
м зи цієї епохи. Яс равим атриб том во няно о
шо стан ть понад 30 видів різноманітно о ре візи-
т : віяла, обр чі, еометричні фі ри, шести тощо.
Доповнить барвистість і яс равість перфоманс хо-
рео рафія а торів неонових остюмах.
На адаємо, до 15 вересня на Співочом полі три-

ває вистав а вітів "Світ дитячих мрій". Ор анізатор
вистав и — КО "Київзеленб д" за підтрим и КМДА
рам ах о олошення Президентом У раїни Ві тором
Ян овичем 2013 ро Ро ом дитячої творчості.
Почато во няно о шо о 20.00. Вартість вит а на

Fire-show "Класи а і ро " — 80 рн
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Столична влада проведе он рс для визначення назв станцій четвертої іл и иїв-
сь о о метрополітен в напрям житлово о масив Ви рівщина-Троєщина. Участь
ньом змож ть взяти всі охочі — я фізичні, та і юридичні особи. Відповідне

розпорядження підписав олова Київсь ої місь ої державної адміністрації Оле -
сандр Попов.

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Розвито дитячо-юнаць их спортивних ш іл — один із пріори-
тетів столичної влади. Адже створення місць, де малеча може
займатися спортом, дозволяє не лише виховати майб тніх
чемпіонів, а й забрати дітей з в лиць. Учора олова КМДА
Оле сандр Попов взяв часть від ритті оновленої зали для
занять із дзюдо ДЮСШ "Ш ола боротьби", де відтепер трен -
ватим ться близь о двохсот юних борців.
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Новини

Звернення Виконкому Київської міської 
організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ до столичної 
громади, керівників підприємств та організацій,
громадських об’єднань Києва
Шановні ияни!
Шосто о листопада місто- ерой Київ свят ватиме 70-т річницю

сво о визволення від фашистсь их за арбни ів. Гідне відзначення цієї
дати — синівсь ий обов’язо вдячних нащад ів за мирне небо та мож-
ливість жити і працювати на вільній землі.
В наших серцях завжди житиме пам’ять про доблесть і відва еро-

їв Вели ої Вітчизняної війни. Час невбла анний. Сьо одні ветеранів за-
лишається все менше. Тож святий обов’язо для сіх нас підтримати
та допомо ти тим, хто вистояв пе лі війни, хто відновлював Київ
післявоєнні ро и, віддано працював протя ом життя столиці У раїни.
Саме том Ви он ом Київсь ої місь ої ор анізації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

вирішив зверн тися до иївсь ої ромади, ерівни ів підприємств та
ор анізацій, ерівництва районних адміністрацій, сіх небайд жих ро-
мадян з пропозицією під лючитися до під отов и заходів і на належ-
ном рівні відзначити 70-річчя визволення Києва від фашистсь их за-
арбни ів.
Пропон ємо взяти часть за альномісь их та районних рочистос-

тях і дол читися до а ції збор оштів для відч тної матеріальної під-
трим и ветеранів та ветерансь их ор анізацій столиці

“Картку киянина” видаватимуть без затримок
У столиці триває спішне впровадження прое т “Карт а иянина”.

Й сьо одні механізм же нала оджений настіль и, що соціальний
пласти овий до мент без зайвих проблем і затрим и мож ть отрима-
ти всі ромадяни, зареєстровані в системі. Про це в прямом ефірі а-
нал “Київ” повідомив олова КМДА Оле сандр Попов.
“Через 30 днів після подачі заяви ожен бажаючий иянин повинен от-

римати цю арт , але з технічних причин нас трапився невели ий
збій, пов’язаний із ви отовленням самої арт и,— зазначив очільни
місь держадміністрації.— Ми заяви приймали, але трішеч и відтя н вся
термін видачі отово о до мента. Сьо одні ж процес видачі нала о-
дж ється — част ово “Карт иянина” вже почали видавати тим, хто
зареєстр вався на почат серпня. Вже немає нія их причин для за-
трим и. Тож найближчим часом ми ввійдемо в рафі , з я о о дещо ви-
билися”

Цифра дня

228 815 500 
пасажирів було перевезено в столиці автобусами за всіма видами
сполучень у січні—липні 2013 року (на 13,2 % більше, ніж у січні—липні
2012 року) 
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Йти у двірники заохочуватимуть квартирами
Столиці сьо одні атастрофічно не вистачає двірни ів — омпле -

тованість штат цих працівни ів с ладає 60 %. Том місь а влада ш -
ає можливостей ожном районі столиці поб д вати чи придбати
вартири для двірни ів. Про це на теле аналі “Київ” розповів заст п-
ни дире тора Департамент житлово- ом нальної інфрастр т ри
КМДА Володимир Баженов. “Проблема дефіцит двірни ів для Києва
не нова — й сама по собі вона не вирішиться. Адже раніше люди йшли
на цю важ й низь ооплач ван робот , бо знали, що в перспе тиві
через 10-20 ро ів отримають сл жбове житло. Зараз же вартири от-
рим ють одиниці, том д же мало иян працює на цих посадах — зде-
більшо о це люди із передмістя,— відзначив Володимир Баженов.—
Том олова столичної місь держадміністрації Оле сандр Попов дав
дор чення віднайти можливості (внести їх до план соціально-е оно-
мічно о розвит ) поб д вати чи придбати певн іль ість вартир для
двірни ів”

На Солом’янці відкрили дитячий та спортивний
майданчики
Нещодавно в Солом’янсь ом районі столиці з’явилися нові дитячий

та спортивний майданчи и. В та ий спосіб районна влада сприяла роз-
вит спортивної інфрастр т ри та поп ляризації здорово о способ
життя, я і вима ають цьо о від місцевої влади соціальні ініціативи Пре-
зидента У раїни Ві тора Ян овича. Дитячий майданчи на в лиці Ра-
дянсь ій, 3 від рився до почат ново о навчально о ро . Керівництво
Солом’янсь ої райдержадміністрації неодноразово відвід вало мі ро-
район Ж ляни, аби про онтролювати своєчасне ви онання б дівельних
робіт. О рім цьо о, нещодавно для ж лянців від рили спортивний май-
данчи на в лиці Героїв Війни. Голова Солом’янсь ої РДА Ма сим
Л ць ий зазначив, що цьо о ро розвит спортивної ал зі, зал чен-
ню дітей до здорово о способ життя приділено особлив ва . Лише
в травні 2013 ро в Солом’янсь ом районі від рили 12 дитячих май-
данчи ів і робота в цьом напрям триватиме й надалі

На користь банку стягнуто 36 млн грн
Рішенням Господарсь о о с д міста Києва задоволено позов про-
рат ри Шевчен івсь о о район столиці та стя н то з позичальни а

забор ованість за редитним до овором розмірі майже 36 млн рн
на ористь ПАТ “Родовід Бан ”. Я повідомили “Хрещати ” в прес-
сл жбі про рат ри Шевчен івсь о о район , забор ованість вини ла
внаслідо неналежно о ви онання своїх зобов’язань за до овором,
ладеним 18.09.2007 ро між ПАТ “Родовід Бан ” та відповідним то-

вариством. Завдя и втр чанню про рат ри район вищезазначен
забор ованість стя н то з позичальни а рішенням Господарсь о о с -
д міста Києва на ористь бан

Сьогодні ярмаркуватимуть у п’яти районах міста
Я повідомили “Хрещати ” в Управлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т , 11 вересня в столиці відб д ться традиційні сільсь о осподар-
сь і ярмар и. Зо рема в серед тор ватим ть в Голосіївсь ом райо-
ні на Страте ічном шосе, 6-8; Дніпровсь ом — на просп. Возз’єд-
нання, 2-10; в Подільсь ом — на просп. Правди, 31-35; в Святошин-
сь ом — на в л. Підлісній, 8, на розі просп. Перемо и та б льв. А а-
демі а Вернадсь о о, на розі в л. Т л зи та б льв. Ромена Роллана; в
Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-А. Споживачам широ ом
асортименті б д ть запропоновані різноманітні прод ти харч вання
від безпосередніх товаровиробни ів, підприємств харчової та пере-
робної промисловості з різних ре іонів У раїни за цінами, що на
10—15 % нижчі від рин ових

Навчання з комфортом
У столиці розпочали розробку проектів "Оновлена школа" 
та "Оновлений спортивний майданчик"
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Першо о вересня столи-
ці ввели в е спл атацію
дві зраз ові ш оли, де
юних иян навчатим ть ви-
ористов вати новітні тех-
ноло ії с часних, ом-
фортних приміщеннях. На
жаль, місті є ба ато на-
вчальних за ладів, вихо-
ванці я их мож ть хіба що
мріяти про затишні абіне-
ти та спортивні зали, тож
Департаменті освіти і

на и, молоді та спорт за
дор ченням олови КМДА
Оле сандра Попова розпо-
чали під отов до
наст пно о навчально о
2014/2015 ро , форм -
ючи прое ти про рам
“Оновлена ш ола” та
“Оновлений спортивний
майданчи за альноосвіт-
ньо о навчально о за-
лад ”.

З 2 вересня директор Департамен�

ту освіти і науки, молоді та спорту

Оксана Добровольська разом із ке�

рівництвом районних в місті Києві

державних адміністрацій розпочала

огляд навчальних закладів, які ста�

нуть учасниками програм оновлен�

ня. Наразі комісія вже оглянула

школи та садочки і провела наради у

чотирьох районах: Голосіївському,

Дарницькому, Деснянському та

Дніпровському. Цього тижня ін�

спектуватимуть навчальні заклади

Святошинського та Солом’янського

районів.

Передусім увагу звертають на

школи, побудовані у 1950�1960�ті

роки, що потребують реконструк�

ції, добудови, розширення площі,

створення нових класів, спортив�

них, актових зал та їдалень. Напри�

клад, школа № 103, збудована у

1956 році, за проектом розрахована

на 360 учнів, а нині там навчається

473 дітей — і кількість учнів постій�

но зростає, бо у мікрорайоні ве�

деться активне житлове будівниц�

тво. А навчальний заклад не має су�

часних їдальні, спортивного та ак�

тової зал. Відповідно до проекту,

який підготувала Дніпровська рай�

держадміністрація, після рекон�

струкції школа матиме сучасні кла�

си та зможе прийняти у своїх стінах

720 учнів.

Схожа ситуація і в школі № 128,

що на вулиці Раїси Окіпної. Примі�

щення, збудоване у 1957 році за про�

ектом 1943 року, потребує рекон�

струкції та розширення. “Наприкін�

ці 1990�х років нам віддали в оренду

приміщення напіврозваленого ди�

тячого садка, що неподалік,— роз�

повів “Хрещатику” директор школи

Олег Сайко.— За допомогою батьків

зробили ремонт, нині там навчають�

ся учні молодших класів. Водночас

маємо домовленість, що коли добу�

дують корпус (а відповідні роботи

розпочали у 2011 році), молодші

школярі перейдуть у нове примі�

щення, й таким чином звільниться

приміщення та виконуватиметься

загальноміська програма із віднов�

лення функціонального призначен�

ня садочків”.

Окрім оновлення шкіл, наступно�

го року будуть продовжені загально�

міські програми з відновлення до�

шкільних навчальних закладів, замі�

ни вікон, капітального ремонту хар�

чоблоків та технологічного облад�

нання.

“Своєї актуальності не втрачає

питання забезпечення доступу кож�

ної дитини до дошкільної освіти.

Зокрема це розширення мережі та

приведення до відповідного стану

наявних дитячих садків, багато з

яких довготривалий час знаходи�

лися в оренді. Щороку міська влада

активно проводить роботу з модер�

нізації та реконструкції дошкільних

та загальноосвітніх навчальних за�

кладів. Крім того, на виконання зав�

дання Президента України Віктора

Януковича щодо забезпечення якіс�

ної й доступної освіти, 99 дошкіль�

них навчальних закладів, з яких

63 — комунальні, що раніше були

передані в оренду різним державним

організаціям, стануть резервом для

програми відновлення на наступні

роки”,— зазначила Оксана Добро�

вольська

Святошинцям подарували сквер
У новій зеленій оазі, окрім квітників і газонів, з’явилися зручні
лавки, дитячий майданчик із колесом огляду та каруселлю, 
а для найменших киян — ігровий комплекс "Гномик"
Вадим ПОНЬКА
спеціально для “Хрещатика”

Аби перетворити територію на прос-
пе ті Перемо и, 132-134 на с вер,
сюди б ло завезено понад 1000
тонн ґр нт , облаштовано майже
1 е тар азон , висаджено 45 -
щів, ба атолітні та однолітні віти,
встановлено 10 лаво для сидіння та
дитячий майданчи . У майб тньом
план ється завезти молоді дерева,
розширити площ насаджень та
збільшити іль ість рослин.

Мин лої п’ятниці відб лася рочиста цере-
монія від риття оновленої зеленої зони на
проспе ті Перемо и. В цієї місцини по и що
немає назви, але незабаром меш анці змо-
ж ть дати їй милозв чне ім’я.
Робота з бла о строю, я ою займалися

працівни и ом нально о підприємства з т-
римання зелених насаджень Святошинсь о о
район міста Києва, тривала майже півро .
Й хоча в день від риття б ла дощова по о-

да, проте вона не вплин ла на іль ість відві-
д вачів, а натомість зба атила щойно поса-
джені віти і молоді дерева поливом. Чимало
рослин висадили біля олеса водяно о млина,
серед я их найбільше чорнобривців, а та ож є
охія, цинерарія морсь а, а ерат м — майже
4 тисячі вітів, а та ож висаджені д би. Б ло
завезено понад 1000 тонн ґр нт та створено
щонайменше один е тар азон . Для відпо-
чивальни ів облаштовані зр чні лав и, де іль-
а доріжо ви ладено плит ою, встановлено
достатню іль ість смітни ів, облаштовано ч -
довий дитячий майданчи із олесом о ляд ,
ар селлю, є ойдал и “ елі оптер”, а для
зовсім малень их — і ровий омпле с “Гно-
ми ”. На вході меш анців з стрічає с льпт ра
ви ляді ди о о абана.
“Наст пно о ро б де ви онана др а чер-
а робіт цьом с вері — збільшено площ
пар та примножено іль ість вітів до 10, а
то й 15 тисяч”,— поділився з “Хрещати ом”
олова Святошинсь ої райдержадміністрації

Юрій Бондар, я ий разом із ендире тором
КО “Київзеленб д” Михайлом Царен ом ро-
чисто від рив новий с вер. За словами пана
Бондара, ця земельна ділян а т т б ла в рай
занедбана й давно потреб вала оновлення.
Тепер її не соромно по азати святошинцям та
остям столиці. Проспе т Перемо и — пот ж-
на транспортна артерія з е оло ічним наван-
таженням, том створення пар ових зон т т є
ціл ом доцільним. Посадовець додав, що про-

довж ватиме позиціон вати район я один із
найзеленіших місті та ма симально ом-
фортних для проживання, тож за ли ав сіх
містян бере ти та підтрим вати чистот .
За словами Михайла Царен а, цьо оріч

вдалося облашт вати 19 нових с верів і 3
пар и. Він додав: “Перед вами — д бовий -
точо Святошинсь о о район . Б демо про-
довж вати розвивати сфері бла о строю всі
зелені території міста Києва. Це по азни на-
шої роботи, то о, я ми вміємо працювати”.
Подя вавши працівни ам “Київзеленб д ” за
відповідальне ставлення до роботи, він до-
дав, що незабаром для иян та ож облашт -
ють територію по в л. Артема, 89. О рім цьо-
о, в жовтні план ється провести масштабн
а цію й почистити весь Святошинсь ий ліс.
Меш анці від оновленої території захваті.

Киян а Ірина розповідає: “Я знаю, що б ло т т
раніше і я тепер стало. Д же подобається —
відраз з’явилися діти на майданчи , навіть
попри дощов по од . Ба ато расивих вітів і
най оловніше — є де присісти відпочити”

Аби перетворити занедбану
територію на сквер, було завезено

понад 1000 тонн ґрунту,
облаштовано майже 

1 гектар газону, висаджено 
45 кущів, багатолітні та однолітні

квіти, встановлено 
10 лавок для сидіння та дитячий

майданчик 

99 дошкільних навчальних закладів, 
із яких 63 — комунальні, що раніше були передані в

оренду різним державним організаціям, стануть
резервом для програми відновлення на наступні роки 

Комісія перед сім звертає ва на ш оли, поб довані 1950-1960-ті ро и, що потреб ють ре онстр ції, доб дови,
розширення площі, створення нових ласів, спортивних, а тових зал та їдалень

Чимало вітів ом нальни и висадили біля олеса водяно о млина, серед я их найбільше чорнобривців,
а та ож є охія, цинерарія морсь а, а ерат м
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 11 вересня 2013 року

Книги, джаз та сучасне мистецтво
"Хрещатик" підготував добірку найцікавіших фестивалів вересня
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Цьо о місяця ни олюбів запро-
ш ють до Львова на з стріч із
письменни ами з сьо о світ ,
театралів — до Ялти пере лян ти
п’єси Чехова, меломанів — на
"Джаз Ко тебель". Ознайомити-
ся з розмаїттям с часно о мис-
тецтва, я е "оселилося на заво-
ді", можна й в Києві на "Го оль-
Fest".

За книжковими новинками — 
до Львова

10—15 вересня відбудеться ХХ Форум ви�

давців у Львові — найбільша літературна по�

дія року. Він об’єднає 711 учасників, зокрема

420 гостей та 362�х авторів, 220 видавців та

41 книготорговця. Учасники привезуть

100 000 книжок, із них 10 000 — нові видан�

ня. У програмі форуму заплановано 700 за�

ходів та 250 автограф�сесій. Зокрема це лек�

ції, дискусії, перформанси, концерти, кіно�

покази, конкурси та нагородження лауре�

атів.

У заході візьмуть участь 20 країн світу: від

Латвії й Литви до Каталонії та Нової Зелан�

дії. Вперше встановлено статус "Країна —

почесний гість", що його отримала Польща,

в делегації якої приїде 48 авторів. Зірковим

гостем є всесвітньо визнаний філософ і

культуролог Зигмунт Бауман.

Цього року на Форум видавців до Львова

завітають: режисер, сценарист і письменник

Кшиштоф Зануссі; письменниця з Білорусі

Наталка Бабіна; польський журналіст, пись�

менник, засновник і редактор "Газети Ви�

борчої" Адам Міхнік та каталонський поет,

драматург, есеїст, перекладач й декламатор

Енрік Казасес. Серед почесних гостей буде

екс�перша леді Польщі Данута Валенса, яка

представить переклад автобіографії "Мрії й

таємниці". Обіцяли відвідати фестиваль лі�

дер російського рок�гурту "Умка та Броне�

вичок" Ганна Герасимова, телеведуча й пись�

менниця Тетяна Толстая.

У рамках цьогорічного форуму свої нові

твори представлять вітчизняні письменни�

ки, серед яких Юрко Іздрик, Олександр Ір�

ванець, Любко Дереш, брати Капранови,

Марія Матіос, Юрій Андрухович. На поці�

новувачів живого спілкування з талантами

очікує авторська зустріч із Василем Шкля�

рем, автограф�сесія Івана Драча, поетичні

читання від Сергія Жадана. Звісно ж, Форум

видавців у Львові є святом і для всіх книго�

любів, оскільки тут можна купити друковану

продукцію від кращих видавництв за цінами

виробника.

Цьогоріч форум підготував соціально�

культурну програму заходів для літніх людей

"Третій вік: задоволення від читання". Спе�

ціальні події для людей поважного віку — 6

літературних зустрічей із відомими письмен�

никами й культурними діячами. Програма

передбачає безкоштовний вхід на ярмарок

та літературні події за пенсійним посвідчен�

ням і запрошенням, а також 20 грн знижки

на будь�яку книжку зі спеціальної пропози�

ції від 20�ти українських видавництв. Купон

на знижку можна отримати біля входу до

Палацу мистецтв.

Уперше Форум видавців вирушить до

Дрогобича, де відбудуться поетичні читання

за участі літературних зірок світового рівня.

Планується, що наступними роками Форум

видавців також відбуватиметься в інших міс�

тах Львівської області.

Ярмарок української книги працюватиме

12—15 вересня 2013 року у Палаці мистецтв

(вул. Коперника, 17) і на проспекті Свободи.

Докладніша інформація на www. bookfo�

rum.ua

В Коктебелі дадуть джазу

Традиційно в середині вересня курортне

кримське селище Коктебель перетвориться

на оазис якісної музики та доброго настрою.

11�й фестиваль "Джаз Коктебель" триватиме

з 12 по 15 вересня на трьох сценах. Голов�

на — NuJazz — розташована на набережній

(Волошинська сцена, що розрахована всього

на 200 місць та створена для поціновувачів

сучасного джазу) й імпровізаційної музи�

ки — в саду Будинку�музею М. Волошина, а

на денній безкоштовній Open Stage виступа�

тимуть як нові й молоді, так і відомі музи�

канти різних жанрів.

Чотири дні фестивалю обіцяють бути ней�

мовірно насиченими. Джазовим хедлайне�

ром сцени Nu Jazz стане один із найсміливі�

ших і прогресивних творців європейської

імпровізаційної музики Ерік Труффа. Ще

один хедлайнер цьогорічного фестивалю —

британський електронник Саймон Грін, ві�

домий як Bonobo, з новим альбомом "The

North Borders". Також перед присутніми ви�

ступлять мультиінструменталіст і компози�

тор Патрік Вульф, арт�рокери British Sea

Power, українець Дмитро Шуров і група

"Pianoбой", квартет з Японії "Юко Окамо�

то", спільний французько�російський про�

ект "Зіг Тріо", британці Red Snapper, фран�

цузькі прими танцювальної музики

Telepopmusik. Вартість квитків на фестиваль:

99—799 грн.

Нинішнього року організатори кримсько�

го опен�ейру представлять свій новий про�

ект — арт�фестиваль сучасного мистецтва

"ARTISHOCK". Він стартує 9 вересня і три�

ватиме сім днів. Це безкоштовна подія, що

відбудеться під відкритим небом у різних ку�

точках Коктебеля. Арт�фестиваль торкнеть�

ся всіх видів і жанрів сучасного мистецтва —

від ленд�арту й світлоарту до літератури і не�

залежного кіно. Докладніша інформація на

www.koktebel.info.

Чехов на сцені — в Ялті

З 12 по 18 вересня в Ялтинському театрі

імені А. Чехова відбудеться VI міжнародний

фестиваль "Театр. Чехов. Ялта". Це творчий

симпозіум професійних колективів, театрів з

конкурсним показом досягнень у сценічно�

му мистецтві різних країн.

У програмі фестивалю — не лише поста�

новки, а й яскраві гала�вистави, творчі зу�

стрічі й дискусії з відомими акторами, режи�

серами, театральними критиками, авторські

творчі майстерні, прес�конференції, май�

стер�класи оригінальних сучасних методик

сценічної майстерності, традиційний теат�

ральний "капусник".

На сцені ялтинського театру гратимуть

колективи з України, Росії, Литви, Японії,

Мексики, Ізраїлю та Грузії, які дадуть 12

спектаклів. Детальна інформація на 

www.theatreyalta.com.

Музика лунатиме в Старій вежі

З 13 до 15 вересня у Кам'янці�Подільському

відбудеться "Республіка" — фестиваль сучас�

ного вуличного мистецтва в усіх його проявах:

музика, фотографія, танець. Це три фести�

вальних дні, три сцени, 50 кращих рок�колек�

тивів країни, 10 поетів, 15 команд�райтерів з

України, Росії, Білорусі, Польщі та Іспанії.

Музична частина фестивалю "Республіка

2013" проходитиме на території Старої фор�

теці. В концерті візьмуть участь як відомі,

так і молоді групи України та Росії. Кожен

фестивальний день відкриватиме одна з

трьох молодих груп, які перемогли в попе�

редньому конкурсі. Серед відомих виконав�

ців виступлять С. К. А. Й., "Тартак", Сергій

Бабкін, Аддіс Абеба, Валентин Стрикало,

"Ляпіс Трубецькой".

У рамках фестивалю "Республіка" за під�

тримки Фонду імені Генріха Бьолля відбу�

деться проект "Мистецтво фемінізму в місь�

кому просторі". Всі охочі зможуть побачити,

як на стінах будинків малюють VEXTA

(Австралія), Natalya Rak (Польща), Дар'я

Момот та Уляна Нешева (Україна). 14 верес�

ня в арт�сховищі відбудеться ворк�шоп і

лекція Тамари Злобіної про українське фемі�

ністичне мистецтво. Вартість квитка: 150

грн. Детальна інформація на www.respubli�

cafest.com.

Мистецтво на заводі 
від "ГогольFest"

Міжнародний фестиваль сучасного мис�

тецтва "ГогольFest" відбудеться в Києві з 13

по 22 вересня. Як і минулого року, він прохо�

дитиме в цеху експериментально�механіч�

ного заводу в промзоні на Видубичах.

Мета фестивалю — презентація в єдиному

інтерактивному просторі всіх видів сучасно�

го мистецтва. Впродовж десяти днів трива�

тимуть виступи акторів сучасних театрів, му�

зичних колективів, експозиції аудіо� та візу�

альних проектів, арт�вистави, кінопокази.

Свої програми представлять фестивалі

"Джаз Коктебель", "АртПоле", "Молодість".

Сучасна електронна, академічна, експе�

риментальна, джазова, worldmusic і indie�му�

зика будуть представлені на чотирьох музич�

них сценах: великій концертній, клубній,

вуличній та сцені академічної музики.

Крім основної програми, на фестивалі за�

плановані спеціальні дні "неконтрольованої

творчості", коли охочі зможуть проявити

свої таланти. Всі події фіксуватиме "Альма�

нах Гогольfest". Більш ніж 30 режисерів, які

відгукнулися на пропозицію організаторів,

створюватимуть власне кіно на території

фестивалю.

Цьогоріч "ГогольFest" стане платним: у

день відкриття й закриття вартість квитка

становитиме 50 грн, в інші дні — 20 грн. Роз�

клад та детальна інформація на сайті

www.gogolfest.org.ua

Церковний Благовіст
На Полтавщині відбувся ІV міжнародний фестиваль "Диканські 
передзвони", приурочений до 1025%ї річниці Хрещення Київської Русі

Фестиваль традиційно проходив у

два етапи: перша частина відбулася у

Свято�Троїцькому храмі села Великі

Будища Диканського району, а го�

ловна — вже наступного дня в Свя�

то�Миколаївському храмі Диканьки.

Організували фестиваль Полтав�

ська єпархія Української православ�

ної церкви, Диканська районна дер�

жавна адміністрація та Фонд відро�

дження пам’яті Марії Башкирцевої.

"Метою проведення Фестивалю є

відродження старовинних традицій

православного церковного дзвону,

залучення молодого покоління до

історії й цінностей православної

церкви, формування на Полтавщині

умов для відродження канонічного

передзвону",— розповів "Хрещати�

ку" настоятель Свято�Троїцького

храму села Великі Будища отець

Олександр.

Цього року на фестиваль приїхали

дзвонарі з різних країн. Ансамбль

"Колоколи Росії" з Москви — Галина

Філімонова та Галина Павлович —

виконували композицію "Москов�

ський святковий передзвін". Цікаво,

що гості з Білокам’яної привезли з со�

бою старовинні дзвони — била, які

ще називають кандіями, — пластини,

по яких б’ють спеціальними молотка�

ми. Свою майстерніть продемонстру�

вали дійсний член Асоціації дзвонар�

ського мистецтва Росії, поет і компо�

зитор Володимир Петровський із си�

ном Володимиром Петровським�мо�

лодшим; дзвонарі Диканщини Мико�

ла Оніпко, Іванна Фіщук, Ірина Звя�

гольська, Лідія Ставкова, майстри з

Полтави, Луцька, Гадяча, Шишак, Ві�

тебська (Білорусь). Радував своїм спі�

вом хор Храму Віри, Надії, Любові та

матері їхньої Софії (м. Полтава).

Також під час фестивалю майс�

три�дзвонарі давали всім охочим

майстер�класи. Віряни впевнені, що

в церковному дзвоні є велична сила,

яка глибоко проникає в людські

серця й водночас має цілющі влас�

тивості. Зокрема в давнину під час

епідемій "озивалися" всі дзвони у

селах і містах, аби "пошесть відсту�

пила". Як розповів отець Олек�

сандр, дзвони мають особливий

тембр звучання, що позитивно

впливає не лише на людську душу, а

й її на фізичне тіло. Тому під час

Благовісту навіть немовлята можуть

спокійно спати.

"Зараз багато церков встановлю�

ють електричну систему управління

дзвонами,— розповів священнослу�

житель.— Але ми від цього відмови�

лися. У нас у церкві 8 дзвонів. Най�

більший важить 800 кілограмів, най�

менший — 6,5 кг. Ми хочемо відро�

джувати традицію православного

дзвонарства. Адже для християн їхні

звуки мають особливе значення:

Благовіст скликає на Службу Божу,

перебор — повільні одиночні уда�

ри — свідчить про смерть людини,

передзвін — печально�урочистий і

дзвоніння, яке є найбільш мелодій�

ним і багатим звучанням, що вико�

нується з нагоди свят та особливих

торжеств"

Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Щоро дзвонарі з У ра-
їни, Росії та Білор сі при-
їздять до Вели их Б дищ і
Ди ань и, що на Полтав-
щині, аби продемонстр -
вати рас та велич дзво-
нарсь о о мистецтва на
міжнародном фестивалі
"Ди ансь і передзвони".

Традиційно в середині вересня рортне римсь е селище Ко тебель перетвориться на оазис я існої м зи и та добро о настрою

Цьо о ро на фестиваль приїхали дзвонарі з різних раїн
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Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у місті
Києві на 2013 
 2017 роки

Розпорядження № 2416 від 29 грудня 2012 року
Відповідно до законів України "Про столицю України 
 місто
герой Київ", "Про житлово
комунальні послуги", "Про відходи",

підпункту 16 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Правил надання послуг з вивезення
побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070, Правил визначення норм
надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово
комунального
господарства України від 30 липня 2010 року № 259, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2010 року 
№ 871/18166, з метою встановлення єдиних підходів до показників нормування надання послуг з вивезення побутових відходів у
місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.Затвердити:
1.1 Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для

міста Києва на 2013 � 2017 роки, що додаються.
1.2 Коефіцієнти сезонності для визначення сезонних норм надання

послуг з вивезення твердих побутових відходів, що додаються.
1.3 Норму надання послуг з вивезення рідких побутових відходів для

неканалізованих будинків на рівні 25 літрів на добу на одного мешканця.
2. Норми та коефіцієнти, затверджені згідно з пунктом 1 цього

розпорядження, використовуються для розрахунку тарифів на послуги з
вивезення побутових відходів та тарифів на послуги з утримання будинків

і споруд та прибудинкових територій.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно

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

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

Голова О. Попов

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 29.12.2012 року № 2416 

Норми 
надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для м. Києва на 2013 
 2017 роки

№ Об'єкт утворення ТПВ Розрахункова
одиниця

Норма на одну розрахункову одиницю Щільність,
кг/м

середня на добу середня на рік

л кг м кг

1 2 3 4 5 6 7 8

Житлові будинки
багатоквартирні упорядковані
(газ, вода, каналізація,
центральне опалення):

1.1 із сміттєпроводами мешканець 5.3 1,028 1,93 374,42 194

1.2 без сміттєпроводів мешканець 5,9 1,168 2,15 425,70 198

2 Житлові будинки індивідуальної
забудови (будинки приватного
сектору з газовим опаленням,
присадибною ділянкою)

мешканець 6,9 1,421 2,52 519,12 206

3 Готелі: 
з ресторанами,
конференцзалами; 
без ресторанів, конференцзалів

місце
8,9 

4,5

1,477 

0,719

3,25 

1,64

539,50

262,4

166    

160

4 Гуртожитки місце 3,8 0,608 1,39 222,40 160

5 Санаторії, пансіонати, будинки
відпочинку

місце 5,7 0,884 2,08 322.40 155

6 Лікувально>профілактичні
установи:

6.1 лікарні місце 5,8 0,969 2,12 354,04 167

6.2 поліклініки відвідування 0.92 0,130 0,23 32,43 141

7   Дитячі дошкільні установи
(дитсадки)

місце 2,6 0,551 0,65 137.80 212       

8     Склади 1  м2 площі 0,2 0,048 0,50 120.0 240

9 Адміністративні та громадські
організації і установи:

9.1 адміністративні установи             робоче місце     2,8 0,398 0,70 99.40 142

9.2 науково>дослідні та проектні
організації

робоче місце 3,8 0,562 0.95 140,60 148

10 Навчальні заклади:

10.1 школи, ліцеї учень 0,93 0,181 0,23 44,85 195

10.2 вищі і середні навчальні заклади учень 0,94 0,152 0,24 38,88 162

10.3 школи>інтернати учень 2.6 0,429 0,95 156,75 165

10.4 профтехучилища учень 2,4 0,408 0,88 149,60 170

11 Підприємства торгівлі:

11.1 промтоварні крамниці 1 м2 торгівельної
площі

1,3 0,195 0,39 58,50 150

11.2 продовольчі крамниці 1 м2 торгівельної
площі

1,9 0,3230 0,57 96,90 170

11.3 ринки (продовольчі, речові,
змішані)

1 м2 торгівельної
площі

1,2 0,216 0,44 79,20 180

11.4 супер, гіпер>, мегамаркети 1 м2 торгівельної
площі

1,5 0,210 0,55 77,0 140

12 Видовищні установи (стадіони,
літні, оглядові майданчики тощо)

місце 1,0 0,120 0,36 43,20 120

13 Підприємства побутового
обслуговування

робоче місце 4,2 0,840 1,26 252,20 200

14 Заклади культури і мистецтв місце 0,8 0,087 0,29 31,90 110

15 Залізничні вокзали, аеропорти,
автовокзали

м2 площі для
пасажирів

2,0 0,360 0,73 131,40 180

16 Кемпінги, автостоянки м2 площі 0,2 0,0360 0,07 12,60 180

17 Пляжі (в літній сезон) м2 території 0,3 0,0450 . . 150

18 Підприємства громадського
харчування:

18.1 ресторани місце 8,0 1,440 2,92 525,60 180

18.2 кафе, їдальні місце 6,0 1,080 2,19 394,20 180

18.3 відкриті сезонні торговельні
майданчики, павільйони

місце 4,0 0,480 > > 120

Примітки:
1. Норми встановлені в одиницях об'єму (л і м3) з перерахунком в одиниці ваги (кг) при використанні показників щільності (кг/м3);
2. Коефіцієнти   перерахунку  (Кп)  маси   відходів   (в   т)   в  їх   об'єм   (в   м3) визначаються діленням 1000 на показник щільності:
� для відходів житлового сектору Кп = 5;
� для всіх інших організацій та установ Кп = 6;
� для роздільно зібраних відходів Кп = 10.
3. Норма надання послуг з вивезення великогабаритних відходів на одного мешканця встановлюється на рівні 12 відсотків        норми надання послуг

з вивезення твердих побутових відходів для жилих будинків під час   укладання договорів додається до основного показника.
4. Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів включають обсяги утворення змету та відходів з площі зеленого насадження на

прибудинковій території.
Заступник голови Київської міської державної адміністрації 
 керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
29.12.2012 № 2416

Коефіцієнти сезонності для визначення сезонних норм надання послуг з вивезення твердих
побутових відходів

№ Об'єкт утворення
ТПВ

Коефіцієнт сезонності (Кс) за сезонами року

Зима Весна Літо Осінь

І 2 3 4 5 6

1 Житлові будинки
багатоквартирні із
сміттєпроводами

0,95 0,99 1,02 1,04

2 без сміттєпроводів 0,88 1,03 1,03 1,06

3 Житлові будинки
індивідуальної
забудови (будинки
приватного
сектору)

0,85 1,04 1,03 1,08

4 Ринки (продуктові,
речові, змішані)

0,85 1,03 1,05 1,07

Середнє значення 0,8825 1,0225 1,0325 1,0625

Примітка: для всіх інших об'єктів обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів розраховуються за середньодобовими чи
середньорічними нормами без урахування сезонних коливань.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації 
 керівник апарату О. Пузанов

Про підсумки проведення 
міського конкурсу
огляду суб’єктів господарювання сфери 

побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового в місті Києві 
в 2012 році

Розпорядження № 1286 від 30 липня 2013 року
Відповідно до Київської міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2013 — 2014 ро


ки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 324/9381, розпорядження виконавчого органу Київ

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 червня 2011 року № 1043 “Про міський конкурс
огляд суб’єк

тів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві”, в межах функцій органу міс

цевого самоврядування:

1. Присвоїти суб’єктам господарювання — учасникам міського конкур�
су�огляду суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування
звання зразкового в місті Києві за результатами діяльності у 2012 році та
затвердити їх перелік, що додається.

2. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації):

2.1. Нагородити переможців міського конкурсу�огляду суб’єктів госпо�
дарювання сфери побутового обслуговування свідоцтвами про присвоєн�
ня звання зразкового в місті Києві з врученням їм анотаційних дощок та
квітів.

2.2. Фінансування видатків, зазначених в підпункті 2.1 пункту 2 цього

розпорядження, здійснити за рахунок коштів, які передбачені Департа�
менту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в бюджеті
міста Києва на 2013 рік по коду функціональної класифікації 180404 “Під�
тримка малого та середнього підприємництва”.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

30.07.2013 № 1286 

ПЕРЕЛІК 
суб’єктів господарювання — учасників міського конкурсу
огляду суб’єктів господарювання

сфери побутового обслуговування, яким присвоєно звання зразкового 
у місті Києві за результатами діяльності у 2012 році

Голосіївський район:
SРА — салон “Зоя” ФО�П Бойко З. Д. (вул. Васильківська, 2); 
хімчистка ПАТ “Хімчистка “Оксамит” (вул. Амурська, 8).
Дарницький район:
сервісний центр з ремонту аудіо�, відеоапаратури та побутової техніки

“Ромсат” ТОВ “НВК Ромсат” (вул. Ревуцького, 46);
салон краси “Стимул” ФО�П Ярулліної А. К. (вул. Ревуцького, 16�А);
будинок побуту “Дарничанка”, послуги з пошиття та лагодження одягу

ТОВ “БП” Дарничанка” (вул. Ялтинська, 7);
фотосалон “Фокус” ФО�П Кузорова О. В. (вул. Драгоманова, 1�Б);
салон краси “КАФО” ФО�П Толубка О. В. (вул. Бориса Гмирі, 4).
Деснянський район:
салон�перукарня “Лонда” ТОВ “Крокус” (вул. Кіото, 10); 
ательє з пошиття та лагодження одягу та хутряних виробів МПП “Окса�

на” (вул. Оноре де Бальзака, 60).
Дніпровський район:
салон�перукарня “Лонда” ТОВ “Крокус” (вул. Серафимовича, 8); 
салон — краси “Краля” ФО�П Липової У. П. (вул. Пожарського, 2); 
ТОВ “Швейцарська хімчистка “Сіндерела” (Карельський провулок, 8);

сервісний центр “Равіс” ТОВ “Равіс” (Русанівська набережна, 8).
Оболонський район:
хімчистка “БЛЄСК” ТОВ “Аква�Клін” (вул. Лайоша Гавро, 6); 
салон краси “НYOGO” ФО�П Гончарової І. В. (просп. Героїв Сталінгра�

да, 4);
авторський салон “Студія нігтьової естетики Вікторії Клопотової”
ФО�П Клопотова В. А. (Оболонська набережна, 19).
Печерський район:
майстерня з ремонту одягу ФО�П Стеценко В. В. (вул. Патріса Лумум�

би, 23/35);

фотосалон ФО�П Волощенко А. Ю. (вул. Івана Мазепи, 3);
салон краси ТОВ “Майя Стиль” (вул. Бастіонна, 8/2);
ТОВ “Салон “Карамель” (пров. Звіринецький, 59);
майстерня з ремонту взуття ФО�П Лобаса С.І. (вул. Московська, 17/2).
Подільський район:
хімчистка ТОВ “Євролюкс” Швейцарський комплекс” (вул. Щекавиць�

ка, 9�А);
сервісний центр з ремонту електрообладнання ТОВ “Епос” (вул. Верх�

ній Вал, 32).
Святошинський район:
салон краси “Шоколад” ФО�П Остахнович Л. В. (вул. Феодори Пуши�

ної, 19);
фотостудія “Фотопортрет” ФО�П Гайдамакіна В. О. (вул. Гната Юри, 7); 
ательє з індивідуального пошиття одягу ТОВ “Модерн” (вул. Краснова, 17);
сауна “Дольче Віта” ФО�П Акименко Л. М. (просп. Перемоги, 136).
Солом’янський район:
салон краси “Фея” ТОВ “СК Бізнес” (просп. Повітрофлотський, 52); 
салон�краси “Панна” ТОВ “ТС Фешенейшен” (вул. Івана Пулюя, 5); 
технічний центр “МТІ” ТОВ “МТІ” (бульвар Івана Лепсе, 9);
ательє з пошиття одягу ТОВ “Салон моди “Майстер�7” (вул. Вадима

Гетьмана, 6).
Шевченківський район:
комплекс з надання побутових послуг ТОВ “Будинок побуту “Столич�

ний” (вул. Симона Петлюри, 28);
комплекс з надання побутових послуг ПАТ “АТ Світанок” (вул. Льва Тол�

стого, 6);
перукарня “Лонда” ТОВ “Крокус�П” (вул. Павла Пестеля, 11).

Заступник голови — керівник апарату  О. Пузанов

Про перекладання каналізаційних мереж 
до житлових будинків з об’єктами обслуговування населення 

та паркінгом на вул. Онуфрія Трутенка, 3 в Голосіївському районі
Розпорядження № 1283 від 30 липня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про до

рожній рух”, враховуючи рішення Київської міської ради під 28 жовтня 2010 року № 188/5000 “Про падання Службі безпеки Укра

їни земельної ділянки для житлового будівництва на вул. Онуфрія Трутенка, 3 у Голосіївському районі м. Києва”, державний акт
на право постійного користування земельною ділянкою від 08 лютого 2011 року № 07
9
00124, зважаючи па звернення Служби без

пеки України від 17 травня 2013 року № 19/2
1222, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Службі безпеки України (далі — СБУ) згідно з розробленою та за�
твердженою у встановленому порядку проектно�кошторисною докумен�
тацією у термін з 1серпня 2013 року до 20 грудня 2013 року відповідно
до календарного графіка, що додається, за умови виконання пункту 2
цього розпорядження здійснити перекладання існуючої мережі каналізу�
вання на вул. Ломоносова зі збільшенням діаметра труб на Д=500 мм від
місця підключення 1�ї черги будівництва житлових будинків з об’єктами
обслуговування населення та паркінгом на вул. Онуфрія Трутенка, 3 у Го�
лосіївському районі до вул. Васильківської та на вул. Васильківській до
внутрішньоквартальної мережі Д�600 мм біля будинку № 47/2 на вул. Ва�
сильківській із забезпеченням ширини проїзної частини не менш ніж 3,5
метра.

2. Службі безпеки України:
2.1. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Киє�

ві схему тимчасової організації дорожнього руху.
2.2. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, освітлення,
сигнальні ліхтарі та забезпечити безпечний прохід пішоходів та проїзд
транспорту в місцях виконання робіт.
2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за�

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

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

2.5. Після завершення робіт підновити покриття проїзних частин за ти�

пом існуючих на всю ширину та довжину в межах розриття або зайняття, а
тротуарів — на всю ширину та довжину в межах розриття або зайняття фі�
гурними елементами мощення та передати їх за актом комунальному під�
приємству “Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню
автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району м. Києва".

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з прокладання каналіза�
ційної мережі, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження, це майно пере�
дається до комунальної власності територіальної громади міста Києва з по�
дальшою передачею у володіння та користування ПАТ “АК Київводоканал”.

4. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити у встановленому порядку прийняття до комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва новозбудованої каналізаційної мережі,
зазначеної у пункті 1 цього розпорядження.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по�
класти на заступника керівника департаменту господарського забезпе�
чення Служби безпеки України Засуцького В.Г.

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

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 11 вересня 2013 року

Про реєстрацію Статуту релігійної громади парафії 
на честь ікони Божої Матері “Помічниця у пологах” у Солом’янському районі

м. Києва Української Православної Церкви Київського Патріархату
Розпорядження № 1282 від 30 липня 2013 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 04 квітня
2013 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади парафії на честь ікони Божої Матері “Помічниця у пологах”
у Солом’янському районі м. Києва Української Православної Церкви Київського Патріархату від 04 квітня 2013 року № 1, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади парафії на честь ікони Божої Матері “Помічниця у пологах” у Солом’янському районі м. Києва Української
Православної Церкви Київського Патріархату, що додається.

Голова О. Попов

Про виконання робіт з реконструкції електромереж 0,4 кВ приватного сектору
житлового масиву Відрадний в Солом’янському районі

Розпорядження № 1323 від 2 серпня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання місто9

будівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Ки9
єві, враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР9
НОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВЕНЕРГО” (далі — СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ”) від 18 березня 2013 року № 030/5292208, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “КИЇВЕНЕРГО” (далі —
ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти відповідно до розробленої
та затвердженої в установленому порядку проектно;кошторисної доку;
ментації з 15 серпня 2013 року до 30 грудня 2013 виконання робіт з ре;
конструкції електромереж напругою 0,4 кВ приватного сектору житлово;
го масиву Відрадний з розриттям тротуарів на вулицях Патріотів, Суз;
дальській, Зеленій та виконання робіт з реконструкції кабельно;повітря;
ної лінії 0,4 кВ на вулицях Суздальській, Знам’янській, Газовій, Танкістів,
Патріотів, Одеській, Залісній, Планерній, Зеленій, Постовій, Ново;Посто;
вій Солом’янського району міста Києва.

Перехід проїзних частин вул. Патріотів здійснити відкритим способом.
2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по;

рядку виконання будівельних робіт.
2.2. Погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему тимча;

сової організації дорожнього руху.
2.3. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах забезпечи;

ти вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранспорту до при;
леглих будинків і установ, встановивши відповідну огорожу, а також у ра;

зі необхідності пішохідні містки шириною не менше 1,5 м.
2.4. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження у разі необхід;

ності виконувати в тризмінному режимі, забезпечуючи проїзд автотранс;
порту не менше ніж 3,5 м.

2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за;
твердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїз;
ди в двори), тротуарів за типом існуючого та передати їх за актом кому;
нальному підприємству “Шляхово;експлуатаційне управління по ремонту
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського
району м. Києва”.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ;
ника голови Київської міської державної адміністрації — Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до Статуту 
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
по охороні, утриманню та експлуатації земель 

водного фонду м. Києва “Плесо”
Розпорядження № 1354 від 6 серпня 2013 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 89 Цивільного кодексу України, Водного кодексу України,
статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 22 січня 2009 року № 38/1093
“Про використання земель водного фонду та прибережних захисних смуг у м. Києві”, з метою розширення предмету діяльності ко9
мунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, ут9
риманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва “Плесо”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. У пункті 3 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації”) від 08 квітня 2008 року № 502
“Про вдосконалення діяльності Державного комунального підприємства
“Плесо”, слова “Головному управлінню контролю за благоустроєм м. Ки;
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав;
ної адміністрації)” замінити словами “Департаменту міського благоустрою
та збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

2. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства виконав;
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс;
трації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м.
Києва “Плесо”, затвердженого рішенням виконавчого комітету Київської
міської ради народних депутатів від 03 липня 1995 року № 204 (в редак;
ції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 08 квітня 2008 року № 502), що до;
даються.

3. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду м. Києва “Плесо” в установленому по;
рядку зареєструвати зміни до Статуту.

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

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 06.08.2013 № 1354

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню 
та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

(Код ЄДРПОУ 23505151)
(Цей  документ є невід'ємною частиною Статуту комунального

підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо")

1. Пункт 1.1 розділу 1 викласти в такій редакції:
"1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" (далі за текстом ;
Підприємство) засновано на комунальній власності територіальної
громади м. Києва і входить до сфери управління виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
підпорядковується Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (далі за текстом ; Орган
управління)".

2. У підпунктах 3.4.5, 3.4.6 пункту 3.4 розділу 3 слова "рятувально;
водолазної служби" замінити словами "спеціалізованої (аварійно ;
рятувальної") водолазної служби".

3. Пункт 3.4 розділу 3 доповнити підпунктами 3.4.17., 3.4.18 такого
змісту:

"3.4.17. проведення водолазного обстеження дна акваторії пляжів,

призначених для відпочинку населення на воді, а також дна акваторії,
призначеної для якірної стоянки суден з метою вилучення потенційно
небезпечних предметів для забезпечення безпеки на водних об'єктах та
підтримання в належному та придатному для використання стані місць
стоянки плавзасобів";

"3.4.18. здійснення заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності
населення на водних об'єктах міста Києва".

4. Розділ 3 доповнити пунктом 3.5. такого змісту:
"3.5. Всі види діяльності, які згідно з законодавством України

потребують спеціальних дозволів, ліцензій чи сертифікатів можуть
здійснюватися підприємством після їх отримання".

5. В пунктах 8.2, 8.5, 8.6, 9.5 слова "Головним управлінням
комунальної власності м. Києва" в усіх відмінках замінити словами
"Департаментом комунальної власності м. Києва" у відповідних відмінках.

6. В пункті 10.1 розділу 10 слово "виділення" виключити.

Заступник голови 9керівник апарату О. Пузанов

Про організаційно9правові заходи, 
пов’язані з реорганізацією Головного управління 

внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1353 від 6 серпня 2013 року
Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних

осіб та фізичних осіб9підприємців”, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконав9
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500 “Про здійснення організаційно9правових
заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Ки9
ївської міської державної адміністрації)”:

1. Затвердити передавальний акт Головного управління внутрішнього
фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ра;
ди (Київської міської державної адміністрації), що додається.

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) закріпи;
ти за Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) основні засоби та інші необо;
ротні матеріальні активи реорганізованого Головного управління внутріш;

нього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської місь;
кої ради (Київської міської державної адміністрації) на праві оперативно;
го управління.

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

Голова О. Попов

Про підсумки весняного двомісячника 
з благоустрою, озеленення 

та поліпшення санітарного стану міста у 2013 році
Розпорядження № 1349 від 6 серпня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 березня 2013 року № 323 “Про проведення весняного двомісячника з бла9
гоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2013 році”, протоколу № 5 підсумкового засідання комісії з прове9
дення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2013 році від 27 травня 2013 ро9
ку, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати кращими в організації та виконанні заходів весняного дво;
місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану
міста у 2013 році:

1.1. Серед районних в місті Києві державних адміністрацій:
Печерський район ; перше місце
Шевченківський, Оболонський райони ; друге місце
Голосіївський, Солом’янський райони ; третє місце
Дніпровський, Подільський, Дарницький райони — четверте місце
Святошинський район ; п’яте місце
Деснянський район ; шосте місце
1.2. Серед управлінь та підприємств районних в місті Києві державних
адміністрацій:
КП “Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду” Шев;

ченківського району ; перше місце
Управління житлово;комунального господарства
Оболонського району; друге місце
Управління житлово;комунального господарства
Печерського району ; третє місце
КП ШЕУ Дарницького району ; перше місце
КП ШЕУ Шевченківського району ; друге місце
КП ШЕУ Оболонського району ; третє місце
КП УЗН Оболонського району ; перше місце
КП УЗН Печерського району ; друге місце
КП УЗН Солом’янського району ; третє місце
1.3. Серед міських департаментів, управлінь та підприємств:
ККО “Київзеленбуд” ; перше місце
КК “Київавтодор” ; друге місце
Департамент житлово;комунальної
інфраструктури ; третє місце
2.Рекомендувати:

2.1. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), міських кому;
нальних підприємств, установ та організацій за підсумками роботи в пе;
ріод весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення
санітарного стану міста у 2013 році заохотити кращих працівників за осо;
бистий внесок у поліпшення благоустрою міста у межах коштів фонду
оплати праці.

2.2. Районним в місті Києві державним адміністраціям за рахунок кош;
тів, передбачених на поточний благоустрій, заохотити активних учасників
виконання заходів весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та
поліпшення санітарного стану міста у 2013 році.

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), головам район;
них в місті Києві державних адміністрацій спрямувати зусилля підпоряд;
кованих їм підприємств, установ та організацій на екологічне оздоровлен;
ня територій, водойм, повітря, виконання комплексних загальноміських
програм, розпочати накопичення ресурсів для організованого проведен;
ня осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітар;
ного стану міста у 2013 році.

4. Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністра;
ції звернути особливу увагу на дані звернень громадян, що надходять до
комунальної бюджетної установи “Контактний центр м. Києва”.

5.3аступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма;
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

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 № 1356 від 6 серпня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 09 вересня 2010 ро9

ку № 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві”, розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві державни9
ми адміністраціями окремих повноважень”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Розділ 10 позиції 10, 10.1, 10.2, 10.3 таблиці 4 ІНШІ ГАЛУЗІ (ТОР;
ГІВЛЯ, ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ, ПОБУТ, ТРАНСПОРТ ТОЩО) додатка 6
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 10 грудня 2010 року № 1112 "Про пи;
тання організації управління районами в місті Києві” виключити.

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

Голова О. Попов

Про унесення змін до пункту 1 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 31 жовтня 2012 року № 1923 

“Про тимчасове обмеження руху всіх видів транспорту 
на вул. Набережно9Хрещатицькій 

від вул. Спаської в напрямку вул. Набережно9Лугової до вул. Нижній Вал”
Розпорядження № 1361 від 7 серпня 2013 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” частини 1 статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 6 та стат9
ті 26 Закону України “Про дорожній рух”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав9
ної адміністрації) від 12 грудня 2012 року № 2233 “Про перезатвердження проекту “Будівництво Подільського мостового переходу
через р. Дніпро у м. Києві”, з метою виконання робіт з будівництва заїзду на Подільський мостовий перехід з вул. Набережно9Хре9
щатицької в межах вул. Верхній9Нижній Вал в складі будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві, в ме9
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. У пункті 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ра;
ди (Київської міської державної адміністрації) від 31 жовтня 2012 року
№ 1923 “Про тимчасове обмеження руху всіх видів транспорту на вул. На;
бережно;Хрещатицькій від вул. Спаської в напрямку вул. Набережно;Лу;
гової до вул. Нижній Вал” цифри “26.05.2013” замінити цифрами
“31.12.2013”.

2. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз;

порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

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

Виконуючий обов’язки  голови А. Голубченко

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 05 листопада 2002 року № 2005 
“Про проведення щорічного Київського міського конкурсу 

“Молодий підприємець року”
Розпорядження № 1295 від 31 липня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, врахову9
ючи рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ра9
ди (Київської міської державної адміністрації)”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 12 червня 2013 року № 925 “Про тимчасовий розподіл обов’язків між головою Київської міської дер9
жавної адміністрації, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської
міської державної адміністрації та заступником голови Київської міської державної адміністрації — керівником апарату виконав9
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, у зв’язку з кадровими змінами, з метою підтрим9
ки та розвитку підприємницької діяльності молоді, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 05 листопада 2002 року № 2005 “Про проведення щорічного Київсько;
го міського конкурсу “Молодий підприємець року” такі зміни:

1.1. Пункти 1, 2,3 викласти у такій редакції:
“1. Запровадити з 2002 року щорічне проведення в м. Києві Київсько;

го міського конкурсу “Молодий підприємець року”.
2. Утворити організаційний комітет з проведення Київського міського

конкурсу “Молодий підприємець року” та затвердити його склад, що до;
дається.

3. Утворити експертну раду Київського міського конкурсу “Молодий
підприємець року” та затвердити її склад, що додається. “.

1.2. Пункти 5, 6 викласти у такій редакції:
“5. Затвердити кошторис витрат на проведення Київського міського

конкурсу “Молодий підприємець року”, що додається.
6. Визначити виконавцем заходів, що проводяться в рамках Конкурсу,

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого ор;
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а
співвиконавцями — Київський молодіжний центр праці та Всеукраїнську
молодіжну громадську організацію “Рада молодих підприємців України”. “.

1.3. Пункт 7 виключити. У зв’язку з цим пункти 8, 9 вважати відповід;
но пунктами 7, 8.

1.4. Пункт 8 викласти у такій редакції:
“8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо;

го заступника голови Київської міської державної адміністрації Голубчен;
ка А. К.”.

2. Склад організаційного комітету з проведення Київського міського

конкурсу “Молодий підприємець року” та склад експертної ради Київсько;
го міського конкурсу “Молодий підприємець року”, затверджені розпоря;
дженням Київської міської державної адміністрації від 05 листопада 2002
року № 2005 в редакціях розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 квітня 2011
року № 464), викласти в нових редакціях, що додаються.

3. Пункт 1.1 глави 1 Положення про порядок проведення Київського
міського конкурсу “Молодий підприємець року”, затвердженого розпоря;
дженням Київської міської державної адміністрації від 05 листопада 2002
року № 2005, викласти у такій редакції:

“1.1. Київський міський конкурс “Молодий підприємець року” (далі —
Конкурс) проводиться щороку.

Щорічне проведення Конкурсу здійснюється за рахунок коштів бюдже;
ту м. Києва на відповідний рік відповідно до кошторису витрат на прове;
дення Конкурсу, затвердженого розпорядженням Київської міської дер;
жавної адміністрації від 05 листопада 2002 року № 2005. 

Учасниками Конкурсу є підприємці віком до 35 років, які: 
зареєстровані в м. Києві як фізичні особи — підприємці; 
є керівниками юридичних осіб, зареєстрованих в м. Києві. 
4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

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

5.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого за;
ступника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Київської державної адміністрації 05 листопада 2002 року № 2005 

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 31.07.2013 № 1295)

СКЛАД 
організаційного комітету з проведення Київського міського конкурсу 

“Молодий підприємець року”

Голубченко Анатолій Костянтинович — перший заступник голови
Київської міської державної адміністрації, голова організаційного ко;
мітету

Денисюк Людмила Всеволодівна — директор Департаменту промисло;

вості та розвитку підприємництва, заступник голови організаційного комі;
тету

Антонюк Адам Сергійович –заступник директора Департаменту — на;
чальник управління промисловості, підприємництва та інноваційної полі;
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 11 вересня 2013 року

тики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
Гордій Олена Ярославівна — головний юрисконсульт Київського моло;

діжного центру праці (за згодою)
Коляда Валентина Север’янівна — начальник відділу молодіжної полі;

тики управління сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, мо;
лоді та спорту

Кривець Андрій Борисович — голова Всеукраїнської молодіжної гро;

мадської організації “Рада молодих підприємців України” (за згодою)
Лобуренко  Наталія Олександрівна — головний спеціаліст відділу під;

приємництва та інфраструктури управління промисловості, підприємниц;
тва та інноваційної політики Департаменту промисловості та розвитку під;
приємництва

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Київської державної адміністрації 05 листопада 2002 року № 2005 

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 31.07.2013 № 1295 )

СКЛАД 
експертної ради Київського міського конкурсу “Молодий підприємець року”

Галенко Оксана Миколаївна — директор комунальної науково;дослідної
установи “Науково;дослідний інститут соціально;економічного розвитку
міста”, голова експертної ради

Дяченко Руслан Олексійович — начальник відділу підприємництва та ін;
фраструктури управління промисловості, підприємництва та інноваційної
політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, за;
ступник голови експертної ради

Вовк Володимир Семенович — заступник директора Департаменту ос;
віти і науки, молоді та спорту — начальник управління сім’ї, молоді та
спорту

Куценко Анна Станіславівна —начальник відділу “Молодіжна біржа пра;

ці” Київського молодіжного центру праці (за згодою)
Подрейко Анатолій Вікторович — заступник голови Всеукраїнської мо;

лодіжної громадської організації “Рада молодих підприємців України” (за
згодою)

Костюренко Тетяна Миколаївна — директор Департаменту соціальної
політики

Зубань Лариса Андріївна — заступник начальника відділу прес;служби
ДПС у м. Києві та взаємодії з громадськістю управління взаємодії із засо;
бами масової інформації та громадськістю Державної податкової служби
у м. Києві

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про визнання такими, що втратили чинність 
окремих розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1297 від 31 липня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою приведення нормативно9правових актів вико9
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог чинного законодав9
ства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

міської державної адміністрації) від 14 серпня 2009 року № 896 “Про бу;
дівництво майданчиків для тимчасового відстою великовантажного транс;
порту та нових автобусних станцій на основних в’їздах в м. Київ”;

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 17 вересня 2009 року № 1070 “Про
внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра;
ди (Київської міської державної адміністрації) від 14.08.2009 № 896”.

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

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін до складу 
Науково9технічної ради Програми інформатизації міста Києва

Розпорядження № 1298 від 31 липня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 червня 2013 року № 925 “Про тимчасовий розподіл обов’язків між головою
Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступника9
ми голови Київської міської державної адміністрації та заступником голови9керівником апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, у зв’язку зі змінами у персональному складі Науково9технічної ради
Програми інформатизації міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити до складу Науково;технічної ради Програми інформати;
зації міста Києва, затвердженого розпорядженням Київської міської дер;
жавної адміністрації від 25 липня 2002 року № 1488 (у редакції розпоря;
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер;
жавної адміністрації) від 08 квітня 2013 року № 480) такі зміни:

Вивести зі складу Науково;технічної ради Програми інформатизації
міста Києва Голубченка Анатолія Костянтиновича — заступника голови Ки;
ївської міської державної адміністрації.

Увести до складу Науково;технічної ради Програми інформатизації
міста Києва Костюка Михайла Дмитровича — заступника голови Київської

міської державної адміністрації, призначивши його головою Науково;тех;
нічної ради Програми інформатизації міста Києва.

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

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до пункту 2 розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 12 лютого 2007 року № 139 
“Про заходи з проведення соціального діалогу” 

Розпорядження № 1300 від 31 липня 2013 року
Відповідно до статті 37 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 9 Закону України “Про соціальний діалог в

Україні”, Указу Президента України від 02 квітня 2011 року № 347/2011 “Про Національну тристоронню соціально9економічну ра9
ду”, у зв’язку з необхідністю внесення змін до складу Київської міської тристоронньої соціально9економічної ради, в межах функ9
цій місцевого органу виконавчої влади:

Абзац четвертий пункту 2 розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 12 лютого 2007 року № 139 “Про заходи з проведення
соціального діалогу” викласти у такій редакції:

“від організацій роботодавців — МАЙКА Віталія Івановича — голову

Спільного представницького органу сторони роботодавців на рівні м. Ки;
єва, Президента — голову правління Київської міської асоціації робото;
давців (за згодою)”.

Голова О. Попов

Про внесення змій до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації

від 04 листопада 1996 року № 1743 
“Про реєстрацію Статуту релігійної громади 

Української Православної Церкви парафії Святого Миколая пам’яті жертв 
II Світової Війни у Ватутінському районі м. Києва”

Розпорядження № 1301 від 31 липня 2013 року
Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву настоятеля, голови па9

рафіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади Української Православної Церкви парафії Святителя Миколая
пам’яті жертв II Світової Війни у Деснянському районі м. Києва від 18 червня 2013 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної
релігійної громади від 24 березня 2013 року № 14, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади Української Право;
славної Церкви парафії Святителя Миколая пам’яті жертв II Світової Вій;
ни у Деснянському районі м. Києва, зареєстрованого розпорядженням

Київської міської державної адміністрації від 04 листопада 1996 року
№ 1743, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голова О. Попов

Про виконання протизсувних робіт на вулиці Воздвиженській,193
Розпорядження № 1302 від 31 липня 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12
і 32 Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 “Про
інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 “Де9
які питання виконання підготовчих і будівельних робіт”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про
Правила благоустрою міста Києва”, протоколу від 05 квітня 2013 року № 28 Постійної комісії з питань техногенно9екологічної без9
пеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з метою
виконання протизсувних робіт на вулиці Воздвиженській, 193, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Дирекція з капітального бу;
дівництва та реконструкції “Київбудреконструкція” (далі КП “Київбудре;
конструкція”) замовником розробки проектно;кошторисної документації
та виконання протизсувних робіт на вулиці Воздвиженській, 1;3.

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

2.1. Визначити проектну організацію для розробки проектно;кошто;
рисної документації на виконання протизсувних робіт на вулиці Воздви;
женській,1;3 у порядку, встановленому законодавством України.

2.2. Забезпечити розробку і затвердження в установленому порядку
проектно;кошторисної документації на виконання протизсувних робіт на
вулиці Воздвиженській,1;3.

2.3. Після виконання підпунктів 2.1 та 2.2 пункту 2 цього розпоряджен;
ня визначити підрядну організацію для виконання протиаварійних робіт
на вулиці Воздвиженській, 1;3 у порядку, визначеному Законом України
“Про здійснення державних закупівель”.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо по;
рядку виконання будівельних робіт.

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

2.6. Забезпечити виконання протизсувних робіт на вулиці Воз;
движенській,1;3 та введення об’єкта в експлуатацію в установленому по;
рядку.

3. Під час укладання замовником договору підряду на виконання про;
тизсувних робіт на вулиці Воздвиженській, 1;3 передбачити умови щодо
надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гаран;
тійні строки експлуатації об’єкта.

4. Департаменту житлово;комунальної інфраструктури виконавчого ор;
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по;
дати у встановленому порядку до Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) відповідні інвестиційні пропозиції щодо включення об’єкта
“Протизсувні роботи у районі вулиці Воздвиженська, 1;3” до програм
економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні
роки.

5. Взяти до відома, що все майно після завершення протизсувних ро;
біт на вулиці Воздвиженській, 1;3 зараховується до комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

6. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез;
печити в установленому порядку зарахування майна до комунальної влас;
ності територіальної громади міста Києва після завершення протизсувних
робіт.

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

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін 
до складу комісії з вирішення земельно9майнових питань 

і визначення та відшкодування збитків власникам землі 
та землекористувачам

Розпорядження № 1304 від 1 серпня 2013 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 “Про Порядок визначення та відшкодування

збитків власникам землі та землекористувачам”, у зв’язку з необхідністю внесення змін до персонального складу комісії з вирішен9
ня земельно9майнових питань та визначення і відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам:

1. Затвердити зміни до складу комісії з вирішення земельно; майно;
вих питань і визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам, затвердженого розпорядженням 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 14
лютого 2013 року № 187:

Увести до складу комісії Ренкаса Олега Валерійовича — заступника началь;
ника служби містобудівного кадастру — начальника відділу аналізу кадастро;
вої інформації та розвитку ГІС Департаменту містобудування та архітектури.

Вивести зі складу комісії Целовальника Сергія Анатолійовича.
2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

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

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

Голова О. Попов

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

від 26 червня 2013 року № 1044 “Про реалізацію 
інноваційно9культурно9освітнього проекту “Мобільна бібліотека”

Розпорядження № 1313 від 2 серпня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з відсутністю технічних можливостей для за9

безпечення вільної Wi9Fi зони в місці попередньої локації та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У пункті 1 та підпункті 4.1 пункту 4 розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26
червня 2013 року № 1044 “Про реалізацію інноваційно;культурно;освіт;
нього проекту “Мобільна бібліотека” слова і цифри “з 27 червня” заміни;
ти словами і цифрами “з 19 липня” та слова і цифри “біля будинків

№ 20/2 та № 24” замінити словами і цифрами “біля будинків № 19 та
№ 21”.

Голова О. Попов

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

від 29 грудня 2012 року №2369 
" Про відновлення роботи дошкільних навчальних закладів 

комунальної власності територіальної громади міста Києва"
Розпорядження № 1319 від 2 серпня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 16 Закону України "Про дошкільну освіту",
підпрограми II "Дошкільна освіта" Міської цільової програми "Освіта Києва. 201192015 рр.", затвердженої рішенням Київської
міської ради від 25 травня 2011 року № 196/5583, з метою забезпечення прав дитини на доступність і безоплатність здобуття
дошкільної освіти та збереження і розвитку мережі дошкільних навчальних закладів, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Затвердити зміни до переліку дошкільних навчальних закладів
комунальної власності територіальної громади міста Києва, робота яких
відновлюється, затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29
грудня 2012 року № 2369, виклавши його в редакції, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах

масової інформації змісту цього розпорядження.  
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на

заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків та голів районних в місті Києві державних
адміністрацій.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження  виконавчого органу Київської   міської   ради  

(Київської міської державної адміністрації) 29.12. 2012 року № 2369 
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 02.08.2013 року №  1319) 

Перелік 
дошкільних навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста

Києва, робота яких відновлюється 
№ Дошкільний навчальний заклад, № Місце розташування Всього місць

(проектна
потужність)

3 них
відновлено
місць

Орієнтовна
кошторисна
вартість
(тис. гри )

Голосіївський район

1 Дошкільний навчальний заклад № 285 03187, м.Київ, вул. Глушкова
Академіка, 41-б

260 60 6000,0

2 Дошкільний навчальний заклад № 798 03187, м.Київ, вул. Заболотного
Академіка, 70-а

260 80 8300,0

Дарницький район

3 Дошкільний навчальний заклад № 634 02099, м. Київ, вул. Руднєва, 63 220 60 989,6

4 Школа-дитячий садок "Горобинка" 02091,м.Київ, вул. Тростянецька, 7- б 250 80 991,3

5 Дошкільний навчальний заклад №7 02068, м. Київ, просп. Григоренка
Петра, 21-а

260 80 3458,8

6 Дошкільний навчальний заклад № 240 02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 8-г 250 40 382,8

7 Дошкільний навчальний заклад № 189 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, 4-а 260 60 840,0

8 Школа-дитячий садок "Зодіак" 02140, м. Київ, вул. Лариси Руденко,
8-а

260 60 870,6

9 Школа-дитячий садок "Позняки" 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової,
11 -а

260 40 236,7

10 Школа-дитячий садок "Радосинь" 02175, м. Київ, Харківське шосе,55-б 250 40 509,8

11 Школа-дитячий садок "Світозар" 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 8-б 250 40 397,1        

12 Дошкільний навчальний заклад № 805 02091, м.Київ, вул. Славгородська, 12 260 40 401,0      

Деснянський район

13 Центр розвитку дитини дошкільного віку 02097, м. Київ, вул. Бальзака Оноре
де,46-б

260 80 1000,0 

14 Дошкільний навчальний заклад № 771 02222, м. Київ, вул. Бальзака Оноре
де, 52-б

260 60 776,2

15 Дошкільний навчальний заклад № 795 02232, м. Київ, просп. Маяковського, 
52-а

250 190 3427,2

Дніпровський район

16 Дошкільний навчальний заклад №691 02002, м. Київ, вул. Луначарського,
24-б

250 100 2606,3

17 Дошкільний навчальний заклад №485 02154, м.Київ, вул. Ентузіастів, 13-б 220 110 4245,2

Оболонський район

18 Дошкільний навчальний заклад № 572 04205, м. Київ, просп. Оболонський,
14-г

220 60 6725,3     

19 Дошкільний навчальний заклад № 208 04205, м. Київ, просп. Оболонський,
7-а

220 60 6741,1

20 Дошкільний навчальний заклад №517 04210, м.Київ, просп. Героїв
Сталінграда, 9-б

220 80 976,2

Печерський район

21 Дошкільний навчальний заклад № 450 01103, м. Київ, бульв. Дружби народів,
14-а

95 95 4844,6

22 Дошкільний навчальний заклад № 143 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки,
24-а

210 75 3595,4

Подільський район

23 Дошкільний навчальний заклад № 679 04215, м.Київ, просп. Гонгадзе Георгія,
32-д

220 80 3000,0

24 Дошкільний навчальний заклад № 268 04073 ,м. Київ, вул. Копилівська,6 110 60 5000,0
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Святошинський район

25 Дошкільний навчальний заклад № 567 03164, м.Київ, вул. Булаховського
Академіка, 28"а

220 220 14603,0

Солом'янськиЙ район

26 Дошкільний навчальний заклад № 373 03186, м.Київ, вул. Мартиросяна,
24

150 60 2900,0

27 Дошкільний навчальний заклад № 344 03087, м. Київ, вул. Іскрівська,10 150 60 980,0

Всього 6095 2070 84798,2  

Заступник голови �керівник апарату  О.Пузанов 

Про реконструкцію вулиці Дмитрівської
Розпорядження № 1425 від 20 серпня 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 регулюван�
ня містобудівної діяльності”, з метою приведення до належного технічного стану дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів вулиці Дмитрівської, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та реконструкцію вулиці Дмитрівської.
2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” замовником виконання робіт, зазначених в пункті 1 цьо�

го розпорядження.
3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. Визначити на конкурсних торгах генеральні проектну та будівельну організації для проектування та ви�

конання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
3.2. Забезпечити розробку проектно�кошторисної документації, проведення її експертизи та затвердження.
3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт.
3.4. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської

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

виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
3.6. Під час укладання договору підряду на виконання будівельних робіт обов’язково передбачити умови

щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єк�
та.

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) у встановленому порядку подати до Департаменту економіки
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, визначених у пункті 1 цього розпорядження, до про�
грам економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

5. Реконструкцію вулиці Дмитрівської виконати одночасно з роботами із реконструкції трамвай�
них ліній відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 09 січня 2008 року № 17.

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

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

Голова О. Попов

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

(Київської міської державної адміністрації) 
від 18 березня 2010 року № 148 “Про організаційно�правові заходи, 

пов’язані з ліквідацією міського медично�виробничого підприємства “Профілактична дезінфекція”
Розпорядження № 1426 від 20 серпня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою приведення нормативно�правових актів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог чинного законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 березня 2010 року № 148 “Про організацій�
но�правові заходи, пов’язані з ліквідацією міського медично�виробничого підприємства “Профілак�
тична дезінфекція”.

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

Голова О. Попов

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1415 від 19 серпня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 25 травня 2013 року № 757 “Про здійснення функцій замовника (організатора) проведення конкурсів з визначення автомобіль�
них перевізників”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

від 02 червня 2009 року № 641 “Про затвердження складу конкурсного комітету з проведення
конкурсів щодо визначення перевізників пасажирів на міських автобусних маршрутах загального ко�
ристування у м. Києві”;

від 23 вересня 2009 року № 1099 “Про затвердження змін до складу конкурсного комітету з про�
ведення конкурсів щодо визначення перевізників пасажирів на міських автобусних маршрутах за�
гального користування у м. Києві”;

від 25 листопада 2009 року № 1324 “Про затвердження змін до складу конкурсного комітету з
проведення конкурсів щодо визначення перевізників пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування у м. Києві”;

від 23 квітня 2010 року № 302 “Про затвердження змін до складу конкурсного комітету з прове�
дення конкурсів щодо визначення перевізників пасажирів на міських автобусних маршрутах загаль�
ного користування у м. Києві”;

від 21 травня 2010 року № 370 “Про затвердження змін до складу конкурсного комітету з прове�
дення конкурсів щодо визначення перевізників пасажирів на міських автобусних маршрутах загаль�
ного користування у м. Києві”.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської місь�
кої державної адміністрації Костюка М. Д.

Голова О. Попов

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

від 29 березня 2013 року № 415 “Про підготовку 
та реалізацію проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій 

“Заміна (реконструкція) та модернізація ліфтів у житлових будинках міста Києва”
Розпорядження № 1322 від 2 серпня 2013 року

Відповідно до підпунктів 2, 7 пункту “а” статті 27, підпункту 3 пункту “б” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою утримання житлового фон�
ду міста Києва в належному технічному стані, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 29 березня 2013 року № 415 “Про підготовку та реалізацію проекту ці�
льових екологічних (зелених) інвестицій “Заміна (реконструкція) та модернізація ліфтів у житлових
будинках міста Києва”, а саме: у тексті розпорядження слова “Департамент житлово�комунальної ін�
фраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”

у всіх відмінках замінити словами “комунальне підприємство “Дирекція з капітального будівництва
та реконструкції “Київбудреконструкція” у відповідних відмінках.

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

Голова О. Попов
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Хрещатик 11 вересня 2013 року

Спортивні новини

Спортивне життя. В столиці відбулися 
“Free Games. Територія екстриму”
Майже 2000 спортсменів на 22-х ні альних майданчи ах під орю-

вали нові вершини альтернативно о спорт й дар вали яс раві емоції
відвід вачам осінньо о фестивалю “Free Games. Територія е стрим ”
пар Др жби народів. Та , перше в У раїні відб лися пере они на

виживання “Kozak challenge”. Най ращий час серед дівчат по азали
О сана Рябова, Олена Стре аловсь а і Анна Мі ель. Переможцями се-
ред чолові ів стали Вадим Ро озівсь ій, Дмитро Т ачен о й Оле сандр
Ма арч . У рам ах фестивалю та ож відб вся від ритий чемпіонат
У раїни з вей бордин “Ukrainian open”, що проходив 11-ти ате о-
ріях. За рез льтатами зма ань наймолодший часни Даниїл Клещар,
я ом лише 5 ро ів, посів др е місце ате орії “Junior boys”, а чем-
піонами У раїни стали Варвара Долиніна (“Women’s Professional”) та
Оле сій Підмаля (“Men’s Professional”). Учасни и від рито о чемпіо-
нат У раїни “Dirt Jumping” неабия вразили лядачів, зма аючись
ате оріях BMX і МТВ. Най ращі рез льтати в ате орії МТВ по азали
Денис Се едін (м. Чернівці), Бо дан Авращен о (м. Дніпропетровсь )
та Ми ита Корнієн о (м. Київ). Чемпіонами “Free Games” в ате орії
ВМХ стали Оле сандр Чміль (м. Жовті Води), Ві тор Сверщо (м. Бо-
яр а) і Оле сандр Л ашен о (м. Бровари). На майданчи “с імбор-
дин ” зма алися ате оріях флет і джибін . Абсолютн першість в
обох ате оріях виборов Іван Остапч , др е та третє місця в зма ан-
нях розділили між собою Денис Ще лов і Оле сандр Павел о. На др -
ий день фестивалю відб лися зма ання зі стриб ів на бат ті “Style
Jumping”, все раїнсь ий чемпіонат із фріран , зма ання з а робати-
и на пілоні “Pole Dance Battle”. Захід проходив під патронатом оло-
ви Київсь ої місь ої державної адміністрації Оле сандра Попова на ви-
онання соціальних ініціатив Президента У раїни Ві тора Ян овича
“Діти — майб тнє У раїни” щодо поп ляризації здорово о способ
життя, зал чення дітей до занять фізичною льт рою та спортом

Температура +15°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2  м/с

Вологість повітря 81%

Температура +22°С

Атм. тиск 749мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 54 %

Температура +17°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 68 %

Прогноз погоди на 11 вересня 2013 року

ОВНИ, вашій поведінці л нають або деспотичні нот и, чи ж бо
ви л авите, за аняючи партнерсь і стос н и безвихідь. Не про-
п с айте амбіційно за важення повз в ха, а важно присл хайтеся
до порад бла овірних — них є зерно істини.
ТЕЛЬЦІ, сьо одні день психоло ічної трансформації, тож пере-

плавляйте на опичений життєвий досвід не атив в д шевне золо-
то. Приділіть ва здоров’ю — відмінний фізичний та психоло іч-
ний тон с залежить насамперед від вашої релі ійності.
БЛИЗНЯТА, я що вас тя не до ам рних при од — віддайтеся тій

блаженній стихії, вип стіть джина охання на волю! Але майте на
вазі: нове захоплення має стати не р йнівни ом, а стим лятором
подр жніх взаємин. Із ерівництвом тримайте дистанцію, стере-
жіться серйозних перемовин — це введе в оман .
РАКИ, ваша побожність, бла ородство і порядність всьом —

люч до здоров’я. Тож не вдавайтеся до ницих вчин ів, тримайте-
ся праведно о рс — тоді жалітися на по ане самопоч ття, бі а-
ти по лі арях не доведеться.
ЛЕВИ, р шайте на розважальн вечір , веселіться, захоплюйте

п блі ори інальним мором, чар йте протилежн стать — цьо-
м мистецтві ви б дете неперевершені. В бор не беріть і спромо-
жіться ви онати дані обіцян и, а вдома шан йте родин , дбайте
про бла опол ччя в оселі — тоді від риються щасливі шанси.
ДІВИ, демарш самоствердження триває! За рийте бор ові дір-

и, я що ви ом сь морально чи матеріально зобов’язані — від-
дайте належне, тоді й ваш анал бла одаті розбло ється. Насам-
перед це стос ється сім’ї, ровних зв’яз ів. Не лишайте без ва и
бла овірних, бо вони витають на рилах ілюзій і здатні на рішити.
ТЕРЕЗИ, чарівні й се сапільні — арна принада для протилеж-

ної статі, одна нині обирають не вас, а ви особисто визначаєтесь
із с п тни ом для інтимних тіх та розва . Персональне бажання —
святе, тримати йо о на олодном пай заборонено, ос іль и мо-
жете втратити щасливі шанси.
СКОРПІОНИ, я що розба атієте (ймовірність висо а), роз о-

ш йте разом із близь ими, щедро діліться всім, що послав Гос-
подь, і тоді вам ще більше приб де. Головне джерело приб т ів —
професійній сфері.
СТРІЛЬЦІ, ви — авторитетний лідер, братерсь а д ша серед

приятельсь ої о орти... А ось з принциповим вимо ливим ерів-
ництвом слід тримати солдатсь ий виш іл — не перепл тайте ро-
лей, бо на личете не аразди.
КОЗЕРОГИ, по айтеся в ріхах, помоліться Всевишньом — то-

ді пелена з очей спаде, настане просвітління й в зли ар’єрних та
родинних проблем ле о розв’яж ться. Бажано відвідати бо осл -
жіння, почитати святе письмо.
ВОДОЛІЇ — проведіть час в олі людей висо ої д ховної льт -

ри. Насил вати себе н дними справами не слід, нині вам потрібні
не роші, а д ховне ба атство. Я що шлюбний союз дав тріщин —
не переживайте, йо о зцемент є спільна бла ородна мета, висо і
д ховні інтереси.
РИБИ, он р ючо о пол приб де, що небезпечно — почне

розхит ватися ар’єрний трон... Реор аніз йтеся, під йтеся фахо-
во, модерніз йте техноло ічні процеси й с оротіть посадов дис-
танцію та подр жіться з шефом, аби запобі ти тій напасті

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Збірна України — 
в другому раунді Євробаскету
Вітчизняна команда здобула важливу перемогу над британцями

Перед заключним туром першого етапу Чем�

піонату Європи з баскетболу збірна України мала

хороші шанси продовжити боротьбу в другому

груповому раунді. Команда Майка Фрателло ви�

грала у Бельгії (58:57), Ізраїлю (74:67), Німеччини

(88:83) і поступилася Франції (71:77). Це дозволи�

ло українцям, маючи 7 очок, посісти друге місце в

групі “А”. Стільки ж мали лідери турнірної табли�

ці — французи, які опинилися вище нашої збір�

ної завдяки перемозі в особистій зустрічі. По

шість очок набрали команди Бельгії та Великої

Британії, по п’ять — Німеччини та Ізраїлю.

Стартові хвилини матчу проти Великої Брита�

нії залишилися за збірною України. Найактивні�

ше діяв Кирило Натяжко, який за короткий від�

різок часу приніс нашій команді 7 очок. Центро�

вого своїми попаданнями підтримали Сергій

Гладир та Максим Корнієнко, завдяки чому віт�

чизняна дружина повела — 12:6.

Британці переважно відповідали атаками з

дальньої дистанції. Кидки за дуги допомогли

збірній не тільки не відпустити українців у відрив,

а й скоротити відставання майже до мінімуму.

Після першої чверті наші спортсмени були попе�

реду з рахунком 21:18.

У другій десятихвилинці українці спробували

змінити тактику й приголомшили суперника кид�

ками з�за дуги. По черзі з дальньої дистанції бри�

танське кільце вразили Олександр Мішула, Олек�

сандр Липовий та Юджин Джетер. З�під щита по�

трапили Сергій Гладир та Максим Корнієнко,

після точного кидка якого перевага нашої збірної

склала 18 очок.

Згодом баскетболістам Великої Британії вдало�

ся дещо скоротити відставання. Однак на небез�

печну відстань наша команда суперника не під�

пустила, завершивши першу половину зустрічі

ще одним триочковим — від Олександра Мішу�

ли — й пішла на велику перерву, впевнено вигра�

ючи — 48:31.

Віднайшовши свою гру, “синьо�жовті” продов�

жили діяти у тому самому ключі й у другій полови�

ні зустрічі, збільшуючи перевагу. В підсумку гра за�

вершилася більш ніж упевненою перемогою укра�

їнців з рахунком 87:68. Таким чином, команда

Майка Фрателло гарантувала собі як мінімум дру�

ге місце в групі “A” і з шостої спроби подолала пер�

ший раунд фінальної частини чемпіонату Європи.

В наступному груповому раунді команди змага�

тимуться у двох групах. І вже сьогодні збірна

України розпочне виступи у другому раунді євро�

пейського чемпіонату. Суперником наших бас�

кетболістів стане національна команда Латвії. Та�

кож “синьо�жовті” зіграють зі збірними Литви

(13 вересня) та Сербії (15 вересня). Нагадаємо,

що на цій континентальній першості, окрім меда�

лей, розігруються й шість путівок на Чемпіонат

світу�2014
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Цей день в історії 11 вересня

Православне свято Усі но-
вення лави Проро а, Предтечі
і Хрестителя Господня Іоанна

1609 — ан лійсь ий морепла-
вець Генрі Г дзон під час мор-
сь ої подорожі від рив острів
Манхеттен
1714 — Каталонія війшла до

с лад Іспанії. Цей день відзна-
чається я "День Каталонії", або
ж "Діада"
1862 — народився амери ан-

сь ий письменни О. Генрі (йо о
творчість хара териз ється тон-
им мором та несподіваними
фіналами)
1864 — народився Павло Гра-

бовсь ий, раїнсь ий поет, п б-
ліцист, пере ладач
1935 — народився Герман Ти-

тов — др а радянсь а людина в
осмосі, наймолодший осмо-
навт в історії
1939 — Мос ві б ло завер-

шено б дівництво вели о о ни-
осховища Всесоюзної бібліоте-
и ім. В.Леніна. На полицях дов-
жиною 170 м розміщено 9,5
млн. нижо
1949 — народилася Ева Ші-
льсь а, польсь а а триса. Зні-

малась фільмах "Гра", "Потоп",
"26 днів з життя Достоєвсь о о",
"Звезда пленительно о счастья",
"Объяснение в любви"
1964 — на іност дії ім.

О.Довжен а відб вся мітин з на-
оди 70-річчя О.Довжен а, під
час я о о на території іност дії
від рито с льпт рне по р ддя і
меморіал м зею митця
1993 — Києві від рили

пам'ятний зна жертвам олодо-
мор (масовий олод на терито-
рії У раїни в 1932-1933 ро ах)
1997 — поп лярний радян-

сь ий і російсь ий естрадний
співа Йосип Кобзон завершив
онцертн діяльність
2001 — річниця від дня с оєн-

ня терористичних а тів США. В
пам’ять про за иблих 11 вересня
з 2002 ро відзначається я
День патріота і День молитви та
пам’яті

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Збірна У раїни вперше своїй історії подолала перший ра нд Євробас ет

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У понеділо вечері в Любляні (Сло-
венія) збірна У раїни вперше своїй
історії подолала стартовий ра нд
Чемпіонат Європи з бас етбол .
Команда Май а Фрателло арант -
вала собі місце в др ом р повом
етапі завдя и перемозі над Вели ою
Британією — 87:68, я а стала для
нашої збірної четвертою на цьом
т рнірі.
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