
Увічнення 
подвигу героїв
У Києві відкрили пам’ятні знаки генералу Черняховському 
та маршалу Рибалку

Два погруддя славетним визво�

лителям Києва відкрили на Алеї

Воїнської Слави у Парку Вічної

Слави. За словами прем’єр�мініс�

тра України Миколи Азарова, по�

ява цих пам’ятних знаків до 70�ї

річниці звільнення Києва від фа�

шистських загарбників дуже сим�

волічне явище, адже ці два видат�

них представники нашого народу

командували великими військо�

вими з’єднаннями, які брали

участь у визволенні міста.

“Ми продовжуємо формувати

Алею Героїв і плануємо закінчити

створення цього меморіалу до 70�

річчя визволення України від фа�

шистських загарбників. Сьогодні

ми відкрили два погруддя — гене�

ралові армії Іванові Черняхов�

ському і маршалу бронетанкових

військ Павлові Рибалку. Створен�

ня цієї алеї — це передусім данина

пам’яті нашим героям. Саме на

таких прикладах необхідно вихо�

вувати нашу молодь”,— зазначив

Микола Азаров.

До слова, генерал армії Іван

Черняховський в роки Другої сві�

тової війни командував 60�ю ар�

мією Воронезького фронту, зго�

дом армією Першого Українсько�

го фронту та військами 3�го Біло�

руського фронту. Брав участь у ки�

ївській наступальній, а згодом й

оборонній кампаніях. Іван Черня�

ховський — один із талановитих

полководців Другої світової війни.

Маршал Павло Рибалко під час

Другої світової війни командував

танковим корпусом та загально�

військовими арміями. З червня

1942 року брав участь у багатьох

бойових операціях, в тому числі у

наступі на Київ, Харків, Жито�

мир, Проскуров, Львів, Берлін,

Дрезден, Прагу.

Завершити Алею Воїнської

Слави у Парку Вічної Слави пла�

нують у 2015 році, саме тоді Укра�

їна відзначатиме 70�ту річницю

звільнення від фашистських за�

гарбників. Як відзначив голова

КМДА Олександр Попов, до того

часу у меморіальному комплексі

з’являться 40 пам’ятних знаків ге�

роям усіх родів військ — видатним

українським воєначальникам,

авіаторам, воїнам, партизанам,

які відзначилися своїм героїзмом і

мужністю під час війни.

Зокрема цього року тут вже бу�

ли відкриті погруддя двічі геро�

ям Радянського Союзу генерал�

лейтенанту авіації Григорію Бе�

реговому, підполковнику авіації

Амет�Хану Султану, генерал�

майору Сидору Ковпаку та гене�

рал�майору Олексію Федорову.

Вітають створення такого ме�

моріального комплексу вшану�

вання героїв і їхні військові по�

братими — ветерани Великої

Вітчизняної війни. “Це для

фронтовиків дуже приємна по�

дія, адже пам’ять про героїв від�

тепер вічно зберігатиметься на�

родом України. Мені довелося

брати участь у звільненні терито�

рії України, і в боях ми завжди

допомагали один одному, і це да�

ло змогу вижити. І до прийде�

шніх поколінь у мене одне про�

хання та побажання: бережіть

пам’ять про подвиг свої предків і

передавайте цю пам’ять з поко�

ління в покоління. Адже поки

живе спогад про нас, живемо й

ми”,— розповів “Хрещатику”

Герой Радянського Союзу, учас�

ник звільнення України Іван Се�

ліфонов �
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Павл��Рибал���взяли��часть�прем`єр-міністр�У�раїни�Ми�ола�Азаров,��олова�КМДА�Оле�сандр�Попов�

Привітання голови КМДА
Олександра Попова з нагоди
70�річчя визволення Києва
від німецько�фашистських
загарбників

Øàíîâí³ êèÿíè!

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ³ç ñ³ìäåñÿòîþ

ð³÷íèöåþ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä í³ìåöüêî-

ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Ñ³ìäåñÿò ðîê³â

òîìó ñòîëèöþ Óêðà¿íè áóëî çâ³ëüíåíî é âðÿ-

òîâàíî â³ä âîðîãà, ÿêèé í³ñ íàøèì ëþäÿì

ðàáñòâî òà ñìåðòü.

Ìè ïàì’ÿòàºìî, ÿêîþ ö³íîþ çäîáóâàëîñÿ

ìèðíå íåáî íàä íàøîþ ãîëîâîþ. Ñîòí³ òè-

ñÿ÷ á³éö³â, çàãèáëèõ ïðè ôîðñóâàíí³ Äí³ïðà,

ñîòí³ òèñÿ÷ êèÿí òà â³éñüêîâîïîëîíåíèõ,

ðîçñòð³ëÿíèõ ó Áàáèíîìó ßðó, çàêàòîâàíèõ ó

êîíöòàáîðàõ...

Ñüîãîäí³ ìè âñ³ ðàçîì ñõèëÿºìî ãîëîâè íà

çíàê ïàì’ÿò³ ïðî ö³ æåðòâè.

Ðàçîì ³ç êè¿âñüêîþ ãðîìàäîþ õî÷ó òàêîæ

íèçüêî âêëîíèòèñÿ òèì âåòåðàíàì, ÿê³ æè-

âóòü ñåðåä íàñ.

Çàâäÿêè âàì ìè ìàºìî çìîãó â³ëüíî äèõà-

òè ó âëàñí³é êðà¿í³, âèõîâóâàòè ä³òåé, ñàìî-

ñò³éíî áóäóâàòè ìàéáóòíº äåðæàâè.

Äîðîã³ âåòåðàíè!

Âàø ïîäâèã çàâæäè áóäå ïðåäìåòîì íàøî¿

ãîðäîñò³, ïðèêëàäîì äëÿ íàñë³äóâàííÿ òà

ïðèâîäîì äëÿ áåçìåæíî¿ âäÿ÷íîñò³.

Â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ õî÷ó çàïåâíèòè âàñ, ùî ìè é íàäà-

ë³ áóäåìî äîêëàäàòè ìàêñèìóì çóñèëü äëÿ

âèêîíàííÿ ïðîãðàì äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè âå-

òåðàí³â, ³í³ö³éîâàíèõ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè.

Âäÿ÷í³ñòü ãåðîÿì, ÿê³ çàõèñòèëè Â³ò÷èçíó ³

ìàéáóòòÿ ñâîãî íàðîäó, áåçì³ðíà.

Íèçüêèé óêë³í âàì, äîðîã³ âåòåðàíè!

Ñëàâà ïåðåìîæöÿì!

Ç ïîâàãîþ ãîëîâà ÊÌÄÀ 

Îëåêñàíäð ÏÎÏÎÂ

Кияни вшанують пам’ять 
загиблих “хвилиною 
мовчання”

Ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ â³äçíà÷àþòü 70-ð³÷÷ÿ

âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðá-

íèê³â. Îäíèì ³ç îñíîâíèõ çàõîä³â º “õâèëè-

íà ìîâ÷àííÿ”, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ âñå ì³ñòî çóïè-

íèòüñÿ, àáè âøàíóâàòè ïàì’ÿòü òèõ, êîãî çà-

áðàëà â³éíà.

Íà ÷åñòü âèçâîëèòåë³â, ÿê³ ïîëÿãëè çà íà-

øó ñâîáîäó, 6 ëèñòîïàäà î 12 ãîäèí³ 05 õâè-

ëèí ó Êèºâ³ ðóõ íàçåìíîãî ãðîìàäñüêîãî

òðàíñïîðòó áóäå ïðèçóïèíåíî, çóïèíÿòüñÿ

òàêîæ ³ òàêñîìîòîðè. Ñòîëè÷íà âëàäà çâåð-

òàºòüñÿ ³ äî âîä³¿â ïðèâàòíèõ àâòî ç ïðîõàí-

íÿì äîëó÷èòèñÿ äî “õâèëèíè ìîâ÷àííÿ” —

çóïèíèòè ñâî¿ àâòîìîá³ë³, àáè âøàíóâàòè

ïàì’ÿòü çàãèáëèõ �

У КМДА відбувся урочистий
прийом з нагоди 70�ї річниці
визволення Києва

Ó Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ â³äáóâñÿ óðî÷èñ-

òèé ïðèéîì ç íàãîäè 70-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåí-

íÿ ñòîëèö³ â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.

Â³äçíà÷èòè òà âèñëîâèòè âäÿ÷í³ñòü îáîðîí-

öÿì ³ âèçâîëèòåëÿì ñòîëèö³ çàâ³òàëè ãîëî-

âà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ, çàñòóïíèê

ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Ãà-

ëèíà Ãåðåãà, çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³ê-

òîð Êîðæ.

Çàãàëîì íà óðî÷èñòîìó ïðèéîì³ áóëè

ïðèñóòí³ áëèçüêî 300 âåòåðàí³â, ÷ëåíè äå-

ëåãàö³é Ìîñêâè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Òóëè,

Ìóðìàíñüêà, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè óñ³õ

êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. Âåòåðàí³â íàãîðîäèëè

ïàì’ÿòíèìè çíàêàìè “70-ð³÷÷ÿ âèçâîëåííÿ

Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â”, â³-

òàëüíèìè ëèñòàìè, ïîäàðóíêàìè �
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

С
ьогодні Київ відзначає знаменну дату — 
70�ту річницю визволення міста від фашист�
ських загарбників. Напередодні у Парку
Слави були відкриті погруддя двом воєна�

чальникам, які брали участь у звільненні столиці
України, двічі Героям Радянського Союзу генералу
армії Івану Черняховському та маршалу бронетан�
кових військ Павлу Рибалку. В урочистостях взяли
участь прем’єр�міністр України Микола Азаров, го�
лова КМДА Олександр Попов та ветерани Великої
Вітчизняної війни.

6 листопада 2013 �� CЕРЕДА �� № 162 (4369)

×èòàéòå ó ÷åòâåð:

Місто
віддячує
своїм героям 

У столиці 
розіграли "Кубок 
Визволення�2013" 

Зніми 
собі 
фільм
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Шевченківський район

90 Барковська Єлизавета
Михайлівна

СШ №57 10 22.07.97 Київ, вул. Краківська, 6, 
кв. 6

III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури (III місце). 
Табель 10#12

1 
1б.

91 Бауман Белла Юріївна СШ №49 10 31.08.97 Київ, вул. Семашка, 21, 
кв. 131 IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови (II місце) 

III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови (І місце). Табель 10#12

5
3

8б.
92 Бебік Тетяна Валеріївна Гімназія № 153 10 29.05.97 Київ, вул. Кудряшова, 3, 

кв. 90
IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури (II місце) 
II етап Всеукраїнського конкурсу#захисту науково#дослідницьких робіт МАН з історії України (І місце) 
III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури (III місце). 
Табель 10#12

5 
3 
1 

9б.
93 Ербелідзе Інна

Олександрівна
Технічний ліцей 10 14.04.97 Київ, вул. Теліги, 17а, кв. 68

II етап Всеукраїнського конкурсу#захисту науково#дослідницьких робіт МАН з філософії (II місце)
2 

2 б.

94 Корнейко Анастасія
Олександрівна

СШ №49 10 13.08.97 Київ, вул. Вузівська, 5, 
кв. 82 IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови (III місце) 

II етап Всеукраїнського конкурсу#захисту науково#дослідницьких робіт МАН з французької мови (І
місце) 
III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови (II місце). Табель 10#12

4
3 

2 
9б.

95 Міщенко Анастасія
Дмитрівна

СШ № 155 10 04.02.97 Київ, вул. Татарська, 3/2, кв.
55

III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (І місце) 
II етап Всеукраїнського конкурсу#захисту науково#дослідницьких робіт МАН з історії (І місце). 
Табель 10#12

3 
3 

6б.

96 Рябічева Олена
Вячеславівна

СШ № 155 10 17.07.97 Київ, вул. Татарська, 7, кв. 15 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (III місце) 
III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики (І місце) 
III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури (І місце) 
III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії (І місце) 
III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (II місце) 
III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з світової літератури (II місце) 
III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови (II місце) 
III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (III місце) 
II етап Всеукраїнського конкурсу#захисту науково#дослідницьких робіт МАН з історії (І місце). 
Табель 10#12

1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
3 

20б.
97 Фіалкова Катерина

Дмитрівна
СШ №57 10 24.01.97 Київ, вул.

Старонаводницька, 6а, 
кв. 38

IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури (II місце) 
III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури (II місце) 
II етап Всеукраїнського конкурсу#захисту науково#дослідницьких робіт МАН з англійської літератури (III
місце). Табель 10#12

5 
2 
1 

8б.

98 Чайка Дмитро
Валерійович

Ліцей №38 10 22.10.96 Київ, вул. Печеніжська, 34,
кв. 77 IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій (II місце) 

III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій (І місце). Табель 10#12

5 
3 

8б.

99 Черних Марія Єгорівна СШ №155 10 09.03.97 Київ, вул. Садовського, 12,
кв. 49

III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології (III місце) 
III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (III місце) 
III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади зі світової літератури (І місце) 
III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії (II місце) 
II етап Всеукраїнського конкурсу#захисту науково#дослідницьких робіт МАН з алгебри та початків
аналізу (І місце) 
II етап Всеукраїнського конкурсу#захисту науково#дослідницьких робіт МАН з історії (І місце). 
Табель 10#12

1 
1 
3 
2 
3 

3 
13б.

Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

Про затвердження змін до Положення про спеціалізований 
будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку 

та інвалідів на вул. Будищанській, 4 та до Положення 
про спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, 

громадян похилого віку та інвалідів 
на вул. М. Котельникова, 32/11

Рішення Київської міської ради № 233 / 9721 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” і розпорядження вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 лютого 2013 року
№ 175 “Про затвердження Положення про Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та з метою приведення нормативно�правових
актів Київської міської ради у відповідність до норм законодавства України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Затвердити� зміни� до� Положення� про

спеціалізований�б�дино��для�ветеранів�війни

та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та� інвалідів

на� в�л.� Б�дищансь�ій,� 4,� затверджено�о� рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27�листо-

пада�2005�ро���№ 638/638,�що�додаються.

2.� Затвердити� зміни� до� Положення� про

спеціалізований�б�дино��для�ветеранів�війни

та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та� інвалідів

на� в�л.�М.� Котельни�ова,� 32/11,� затвердже-

но�о� рішенням�Київсь�ої�місь�ої� ради� від� 27

листопада�2005�ро���№ 638/638,�що�додаю-

ться.

3.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань���манітарної�політи�и.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додато��до

рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради

23.10.2013�№ 233/9721

Зміни
до Положення про спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці,

громадян похилого віку та інвалідів на вул. Будищанській, 4 

1.� У� те�сті� Положення� слова� “Головне

�правління� соціально�о� захист�� населення

ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради

(Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)”

��всіх�відмін�ах�замінити�словами�“Департа-

мент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�а-

н�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої

державної�адміністрації)”� ��відповідних�від-

мін�ах.

2.� П�н�т� 18� Положення� ви�ласти� в� та�ій

реда�ції:

“18.�Очолює�спеціалізований�б�дино��ди-

ре�тор,�що�призначається�на�посад��і�звіль-

няється� з� посади� на�азом� дире�тора� Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої

місь�ої� державної� адміністрації)� на� �он-

тра�тній� основі,� за� по�одженням� із� заст�п-

ни�ом� �олови� Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації� з�ідно� з� розподілом� обов’яз-

�ів”.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додато��до

рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради

23.10.2013�№ 233/9721

Зміни 
до Положення про спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці,

громадян Похилого віку та інвалідів на вул. М. Котельникова, 32/11

1.� У� те�сті� Положення� слова� “Головне

�правління� соціально�о� захист�� населення

ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)”��

всіх� відмін�ах� замінити� словами� “Департа-

мент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)”���відповідних�відмін�ах.

2.�П�н�т�18�Положення�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:

“18.� Очолює� спеціалізований� б�дино�� ди-

ре�тор,�що�призначається�на�посад�� і�звіль-

няється�з�посади�на�азом�дире�тора�Депар-

тамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�на��онтра�тній�осно-

ві,�за�по�одженням�із�заст�пни�ом��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов’яз�ів”.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про залучення коштів під державні гарантії Департаментом
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 223 / 9711 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 16, 17 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України “Про Державний бюджет
України на 2013 рік”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів
України від 9 жовтня 2013 року № 728 “Про схвалення проекту соціально�економічного розвитку “Спору�
дження дільниці Куренівсько�Червоноармійської лінії метрополітену від станції “Виставковий центр” до
Одеської площі у Голосіївському районі” та затвердження Умов надання у 2013 році державних гарантій для
забезпечення виконання зобов’язань Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за запозиченням, що залучається для йо�
го реалізації”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Дозволити� Департамент�� транспортної

інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)� (�од�ЄДРПОУ�37405284)�м.�Київ,

зал�чити� �� 2013� році� під� державні� �арантії

�ошти� шляхом� оформлення� �редит�� в� с�мі,

що�не�перевищ�є�500 000�тис.� �ривень� (да-

лі —�запозичення),�для�реалізації�прое�т��со-

ціально-е�ономічно�о� розвит��� “Спор�джен-

ня� дільниці� К�ренівсь�о-Червоноармійсь�ої

лінії� метрополітен�� від� станції� “Вистав�овий

центр”� до� Одесь�ої� площі� �� Голосіївсь�ом�

районі”�(далі —�прое�т�розвит��).

2.�Встановити,�що:

запозичення�може�б�ти�здійснено�за��мо-

ви,�я�що�ефе�тивна�відсот�ова�став�а�не�пе-

ревищ�є�10�відсот�ів�річних;

стро�� �орист�вання� за� запозиченням� не

повинен�перевищ�вати�60�місяців;

витрати� з� повернення� та� обсл��ов�вання

запозичення,�що�підля�ають�оплаті� відповід-

но�до��рафі�а�платежів�за��редитним�до�ово-

ром,�здійснюються�за�рах�но��власних��оштів

�ом�нально�о� підприємства� “Київсь�ий� мет-

рополітен”,� я�і� б�д�ть� враховані� в� тарифі� на

перевезення;



Хрещатик 36  листопада 2013 року

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ви�онавцем� прое�т�� розвит��� є� �ом�нальне

підприємство�“Київсь�ий�метрополітен”.

3.�Видат�и�для�реалізації�прое�т��розвит��

за�рах�но��запозичення�здійснюються�Депар-

таментом�транспортної�інфрастр��т�ри�ви�о-

навчо�о� ор�ан�� Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київ-

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)� за� �о-

дом�тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��ре-

дит�вання�місцевих�бюджетів.

4.�Департамент��транспортної� інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

4.1.�При�під�отовці�змін�до�бюджет��міста

Києва�на�2013�рі��та�при�під�отовці�пропози-

цій�до�бюджет��міста�Києва�на�2014�рі��та�на-

ст�пні�ро�и�передбачити�необхідні��ошти�для

внесення� до� державно�о� бюджет�� плати� за

надання�державної��арантії.

4.2.� Забезпечити� вжиття� ор�анізаційно-

правових�дій�щодо�отримання� �редит��шля-

хом�проведення�відповідної�процед�ри�за��-

півлі�з�ідно�з�вимо�ами�За�он��У�раїни�“Про

здійснення�державних�за��півель”.

4.3.�У�разі�збільшення��ошторисної�варто-

сті�прое�т��розвит���подати�пропозиції�щодо

внесення�змін�до�бюджет��міста�Києва�на�від-

повідний�рі�.

5.� Уповноважити�дире�тора�Департамент�

транспортної� інфрастр��т�ри� ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої� державної� адміністрації)� Водовозова� Єв-

�енія� На�мовича� підпис�вати� �сі� необхідні

правочини� для� зал�чення� �редит�� та� отри-

мання�державної��арантії.

6.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про збільшення розміру статутного капіталу комунального 
підприємства “Група впровадження проекту з енергозбереження

в адміністративних і громадських будівлях м. Києва” 
з метою фінансування проекту “Енергозбереження”

Рішення Київської міської ради № 224 / 9712 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Зако�

ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою фінансування проекту “Енергозбереження” та
забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором між Північною екологічною фінансовою кор�
порацією (НЕФКО) як кредитором та комунальним підприємством “Група впровадження проекту з енерго�
збереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Збільшити� стат�тний� �апітал� �ом�наль-

но�о�підприємства�“Гр�па�впровадження�про-

е�т��з�енер�озбереження�в�адміністративних

і� �ромадсь�их� б�дівлях� м.� Києва”� на� с�м�

1 500 000,00�(один�мільйон�п’ятсот�тисяч��рн.

00��оп.)��ривень.

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

забезпечити� внесення� відповідних� змін� до

стат�т�� �ом�нально�о� підприємства� “Гр�па

впровадження�прое�т��з�енер�озбереження�в

адміністративних� і� �ромадсь�их� б�дівлях�

м.�Києва”.

3.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�власності�та�постійн���омісію�Київради�з

питань� бюджет�� та� соціально-е�ономічно�о

розвит��.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про збільшення розміру статутного капіталу комунального 
підприємства “Група впровадження проекту з енергозбереження

в адміністративних і громадських будівлях м. Києва” 
з метою фінансування проекту “Термосанація 

у бюджетних установах міста Києва”
Рішення Київської міської ради № 225 / 9713 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Зако�
ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою фінансування проекту “Термосанація у бю�
джетних установах міста Києва” та забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором між Пів�
нічною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) як кредитором та комунальним підприємством
“Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва” Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Збільшити� стат�тний� �апітал� �ом�наль-

но�о�підприємства�“Гр�па�впровадження�про-

е�т��з�енер�озбереження�в�адміністративних

і� �ромадсь�их� б�дівлях� м.� Києва”� на� с�м�

1 500 000,00�(один�мільйон�п’ятсот�тисяч��рн.

00��оп.)��ривень.

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

забезпечити� внесення� відповідних� змін� до

стат�т�� �ом�нально�о� підприємства� “Гр�па

впровадження�прое�т��з�енер�озбереження�в

адміністративних� і.� �ромадсь�их� б�дівлях�

м.�Києва”.

3.� Контроль� за� ви�онанням цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�власності�та�постійн���омісію�Київради�з

питань� бюджет�� та� соціально-е�ономічно�о

розвит��.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської
міської ради щодо оптимізації структури виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 226 / 9714 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 104 — 106 Цивільного кодексу України, статті 10 Закону України “Про столицю Укра�

їни — місто�герой Київ”, пункту 6 частини першої статті 26, статті 54 Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 “Про упорядкування структу�
ри апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних
адміністрацій” (із змінами та доповненнями), враховуючи рішення Київської міської ради від 15.12.2011
№ 824/7060 “Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року”, з метою оптимізації структу�
ри виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та створення на�
лежних умов для розвитку фізичної культури і спорту Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати�Департамент�освіти�і�на-

��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� дер-

жавної� адміністрації)� �� Департамент� освіти� і

на��и� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції).

2.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�15.03.2012�№ 198/7535�“Про�діяльність

ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради

(Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)”

та�і�зміни:

2.1.�Підп�н�т�1.9�п�н�т��1�рішення�ви�лючи-

ти.

2.2.�У�підп�н�ті�2.14�п�н�т��2�слова�“Депар-

тамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�”�замі-

нити�словами�“Департамент�освіти�і�на��и”.

2.3.�П�н�т�2�доповнити�підп�н�том�2.18�та-

�о�о�зміст�:

“2.18.� Головне� �правління� �� справах� сім’ї,

молоді� та� спорт�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної� адміністрації)� �� Департамент� молоді� та

спорт�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)”.

2.4.�П�н�т�15�додат�а�1�до�зазначено�о�рі-

шення�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

“15.�Департамент�освіти�і�на��и”.

2.5.�Додато��1�до�зазначено�о�рішення�піс-

ля� п�н�т�� 16� доповнити� п�н�том� 17� та�о�о

зміст�:

“17.�Департамент�молоді�та�спорт�”.

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�17-21�вважати�від-

повідно�п�н�тами�18—21.

3.� Внести� до� п�н�т�� 3� рішення� Київсь�ої

місь�ої� ради� від� 20.06.2002� ро��� № 28/28

“Про� �творення� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київ-

сь�ої� місь�ої� ради� та� затвердження� йо�о

стр��т�ри�і�за�альної�чисельності”�(із�зміна-

ми�і�доповненнями)�та�і�зміни:

— цифри� “1818”� замінити� цифрами

“1831”.

4.� Ви�онавчом�� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої

ради� (Київсь�ій� місь�ій� державній� адмініс-

трації)�вжити�відповідних�ор�анізаційно-пра-

вових�заходів�по�ви�онанню�цьо�о�рішення.

5.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�“Хрещати�”.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань���манітарної�політи�и�і�постійн���омісію

Київради�з�питань�сім’ї,�молоді�та�спорт�.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про діяльність комунального спеціалізованого підприємства
“Центр сприяння цивільній обороні та реагування 

на надзвичайні ситуації”
Рішення Київської міської ради № 245 / 9733 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 136 Господарського кодексу
України, пункту 30 частини першої статті 26, статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” та з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва, оперативного реагування на надзвичайні ситуації Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.� Припинити� �ом�нальне� спеціалізоване

підприємство� “Центр� сприяння� цивільній

обороні� та� реа��вання� на� надзвичайні� сит�-

ації”�шляхом�приєднання�до��ом�нальної�ава-

рійно-рят�вальної� сл�жби� “Київсь�а� сл�жба

порят�н��”.

2.�Взяти�до�відома,�що��ом�нальна�аварій-

но-рят�вальна� сл�жба� “Київсь�а� сл�жба� по-

рят�н��”�є�правонаст�пни�ом��сіх�прав,�обо-

в’яз�ів� та� майна� припинено�о� �ом�нально�о

спеціалізовано�о�підприємства�“Центр�спри-

яння�цивільній�обороні�та�реа��вання�на�над-

звичайні�сит�ації”.

3.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення,�в

том��числі��творити��омісію�з�припинення��о-

м�нально�о� спеціалізовано�о� підприємства

“Центр�сприяння�цивільній�обороні�та�реа��-

вання�на�надзвичайні�сит�ації”.

3.2.� За�ріпити� за� �ом�нальною� аварійно-

рят�вальною� сл�жбою� “Київсь�а� сл�жба� по-

рят�н��”� на� праві� �осподарсь�о�о� відання

майно�приєднано�о��ом�нально�о�спеціалізо-

вано�о� підприємства� “Центр� сприяння� ци-

вільній�обороні�та�реа��вання�на�надзвичайні

сит�ації”.

3.3.�Затвердити�передавальний�а�т���вста-

новленом��поряд��.

3.4.�Привести�свої�нормативно-правові�а�-

ти���відповідність�із�цим�рішенням.

4.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�“Хрещати�”.

5.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�власності�та�постійн���омісію�Київради�з

питань� житлово-�ом�нально�о� �осподарства

та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження змін до Положення про спеціалізований 
будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку 

та інвалідів на вул. І. Їжакевича, З
Рішення Київської міської ради № 234 / 9722 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, розпорядження вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 лютого 2013 року
№ 175 “Про затвердження Положення про Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та з метою приведення нормативно�правових
актів Київської міської ради у відповідність до норм законодавства України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.� Затвердити� зміни� до� Положення� про

спеціалізований�б�дино��для�ветеранів�війни

та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та� інвалідів

на�в�л.�І.�Їжа�евича,�3,�затверджено�о�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої� ради� від� 01� листопада

2012�ро���№ 233/8517,�що�додаються.

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань���манітарної�політи�и.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додато��до

рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�23.10.2013�р.�№�234/9722

Зміни 
до Положення про спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці,

громадян похилого віку та інвалідів на вул. їжакевича, З 
(ідентифікаційний код 25980382)

1.� У� др��ом�� абзаці� п�н�т�� 1� Положення

слова� “Головном�� �правлінню� праці� та� соці-

ально�о�захист��населення�ви�онавчо�о�ор�а-

н�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої

державної� адміністрації)� (далі —� Головне

�правління)”�замінити�словами�“Департамен-

т�� соціальної� політи�и� ви�онавчо�о� ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)”�(далі —�Департамент)”.

2.�У�п�н�т�3�Положення�слова�“начальни�ом

Головно�о��правління”�замінити�словами�“ди-

ре�тором�Департамент�”.

3.�У�п�н�ті�21�Положення�слова�“Головном�

�правлінню� �ом�нальної� власності� міста� Ки-

єва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди� (Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністра-

ції)”� замінити� словами� “Департамент�� �ом�-

нальної� власності� міста� Києва� ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)”.

4.� У� п�н�ті� 23� Положення� слова� “на�азом

начальни�а� Головно�о� �правління”� замінити

словами�“на�азом�дире�тора�Департамент�”.

5� У� те�сті� Положення� слова� “Головне

�правління”���всіх�відмін�ах�замінити�словом

“Департамент”���відповідних�відмін�ах.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега



Хрещатик 4 6 листопада 2013 року

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Про створення тимчасової контрольної комісії Київради 

з питань ліквідації підтоплення приватного сектора мікрорайону
Стара Дарниця та селища ДВРЗ в м. Києві

Рішення Київської міської ради № 248 / 9736 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 26, 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Регламен�

ту Київської міської ради, враховуючи численні звернення мешканців та з метою захисту інтересів терито�
ріальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Створити� тимчасов�� �онтрольн�� �омісію

Київради�з�питань�лі�відації�підтоплення�при-

ватно�о�се�тора�мі�рорайон��Стара�Дарниця

та�селища�ДВРЗ.

Голова�тимчасової��онтрольної��омісії�Київ-

ради:�

Теслен�о� Павло� Петрович,� деп�тат� Київ-

сь�ої�місь�ої�ради.�

Члени�тимчасової��онтрольної��омісії:�

Миронова� Зоя� Михайлівна,� деп�тат� Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�

Дворні�ов�Ві�тор�Металович,�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради.

2.� Основним� завданням� тимчасової� �он-

трольної� �омісії� Київради� з� питань� лі�відації

підтоплення�приватно�о�се�тора�мі�рорайон�

Стара� Дарниця� та� селища�ДВРЗ� визначити:

�онтроль� та� на�ляд� за� роботою� з� лі�відації

підтоплень� приватно�о� се�тора� мі�рорайон�

Стара�Дарниця�та�селища�ДВРЗ,��онтроль�за

освоєнням� �оштів,� виділених� з� �иївсь�о�о

місь�о�о�бюджет��2013-��о�ро���на��омпле�с

робіт�з�лі�відації�підтоплень�(б�дівництво�до-

щової� �аналізації� та� модернізації� дренажної

системи)� приватно�о� се�тора� мі�рорайон�

Стара� Дарниця� та� селища�ДВРЗ� �� Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Визначити� термін�діяльності� тимчасової

�онтрольної��омісії —�один�рі�.

4.� Звіт� тимчасової� �онтрольної� �омісії� про

ви�онан�� робот�� засл�хати� на� пленарном�

засіданні�Київради.

5.� Матеріально-технічне,� інформаційне� та

ор�анізаційне�забезпечення�роботи�тимчасо-

вої� �онтрольної� �омісії�Київради�по�ласти�на

се�ретаріат�Київради.

6.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті��Київсь�ої�місь�ої�ради�“Хрещати�”.

7.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань� правопоряд��,� ре�ламент�� та� деп�тат-

сь�ої�ети�и.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про припинення діяльності публічного акціонерного товариства
“Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт”

Рішення Київської міської ради № 262 / 9750 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 59�61, 91 Господарського кодексу України, статей 105, 110 Цивільного кодексу Укра�

їни, статей 79, 88, 89 Закону України “Про акціонерні товариства”, статті 60 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, враховуючи рішення Київської міської ради від 01.11.2012 № 278/8562 “Про ство�
рення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) “Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт”, а також те, що територіаль�
на громада міста Києва володіє пакетом акцій у розмірі 99,29 % статутного капіталу публічного акціонерно�
го товариства “Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт”, у зв’язку з недоцільністю подаль�
шої діяльності товариства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Дор�чити� Департамент�� �ом�нальної

власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної� адміністрації)� спільно� з� Департаментом

житлово-�ом�нальної� інфрастр��т�ри� ви�о-

навчо�о� ор�ан�� Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

1.1.� Ініціювати� проведення� позачер�ових

за�альних�зборів�а�ціонерів�п�блічно�о�а�ціо-

нерно�о� товариства� “Спеціалізоване� �прав-

ління� протизс�вних� підземних� робіт� (далі� –

ПАТ�"СУППР”)�(�од�ЄДРПОУ�03360880)�щодо

вирішення� питання� припинення� діяльності

шляхом�лі�відації.

1.2.� Здійснити� ор�анізаційно-правові

заходи� щодо� припинення� діяльності� ПАТ

“СУППР”.

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва покращень, виконаних ТОВ “Фонд розвитку

будівельних ініціатив” на території дитячого санаторію 
“Ялинка” Київського міського дитячого санаторно�курортного

об’єднання (Пуща�Водиця, 7�ма лінія)
Рішення Київської міської ради № 269 / 9757 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства фінансів
України від 27 квітня 2000 року № 92 “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
“Основні засоби”, зареєстрованого Міністерством юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509, на
виконання підпункту 3.3 пункту 3 рішення Київської міської ради від 21 лютого 2013 року № 18/9075 “Про
розгляд протесту заступника прокурора м. Києва від 11.02.2009 № 07/1�44вих�09 на рішення Київської місь�
кої ради від 24.05.2007 № 739/140 “Про надання дозволу Головному управлінню охорони здоров’я та медич�
ного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на укладан�
ня інвестиційного договору з метою збільшення кількості ліжок та покращення умов перебування дітей в ди�
тячому санаторії “Салют” та дитячому санаторії “Ялинка” Київського міського дитячого санаторно�курорт�
ного об’єднання” та враховуючи звернення ТОВ “Фонд розвитку будівельних ініціатив” (лист від 25 березня
2013 року № 07/13), акт про прийняття в експлуатацію після капітального ремонту окремих частин будівель
дитячого санаторію “Ялинка” на 7�ій лінії в Пущі�Водиці від 08 грудня 2009 року, затверджений розпоря�
дженням Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від 04 лютого 2010 року № 59, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:
1.� Прийняти� до� �ом�нальної� власності� те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�по�ращен-

ня,�ви�онані�ТОВ�“Фонд�розвит���б�дівельних

ініціатив”� на� території� дитячо�о� санаторію

“Ялин�а”�Київсь�о�о�місь�о�о�дитячо�о�сана-

торно-��рортно�о�об’єднання�(П�ща-Водиця,

7-ма�лінія)�відповідно�до�Інвестиційно�о�до�о-

вор��№ 7-ІД/2007� від� 25�жовтня� 2007� ро��,

��ладено�о�між�Головним��правлінням�охоро-

ни� здоров’я� та�медично�о� забезпечення� ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої

державної� адміністрації)� та� ТОВ� “Фонд� роз-

вит���б�дівельних� ініціатив”,�з�ідно�з�перелі-

�ом,�зазначеним���додат���до�цьо�о�рішення.

2.�Дитячом��санаторію�“Ялин�а”�Київсь�о�о

місь�о�о� дитячо�о� санаторно-��рортно�о

об’єднання� збільшити� вартість� об’є�тів,� я�і

належать�до��ом�нальної�власності�територі-

альної� �ромади�міста�Києва,� на� вартість� по-

�ращень,�ви�онаних�ТОВ�“Фонд�розвит���б�-

дівельних�ініціатив”�на�території�дитячо�о�са-

наторію�“Ялин�а”�Київсь�о�о�місь�о�о�дитячо-

�о� санаторно-��рортно�о� об’єднання� (П�ща-

Водиця,�7-ма�лінія),�та�відобразити�в�б�х�ал-

терсь�ом��облі��.

3.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію��Київсь�ої�місь-

�ої�ради��з�питань�власності.�

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Додато��до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23.10.2013�р.�№�269/9757

Перелік
покращень, виконаних ТОВ "Фонд розвитку будівельних

ініціатив" на території дитячого санаторію "Ялинка" Київського міського
дитячого санаторно�курортного об'єднання (Пуща�Водиця,

7�ма лінія) відповідно до Інвестиційного договору № 7�ІД/2007
від 25 жовтня 2007 року, які приймаються до комунальної

власності територіальної громади міста Києва

№ з/п Найменування робіт Загальна
кошторисна
вартість, тис.

грн

1. Будівельно�монтажні роботи

1.1. Капітальний ремонт харчоблоку 
в тому числі:

3384,739

будівельно#монтажні роботи 3218,508

обладнання 166,231

1.2. Поточний ремонт корпусу на 240 місць 1430,959

1.3. Поточний ремонт корпусу на 120 місць 803,686

1.4. Капітальний ремонт продовольчого складу, 
в тому числі:

555,354

будівельно#монтажні роботи 550,903

обладнання 4,451

1.5. Ремонт зовнішніх мереж електроживлення 62,294

1.6. Ремонт зовнішніх мереж каналізації, 
в тому числі:

41,926

каналізації харчоблоку 33,892

каналізації від продовольчого складу 8,034

1.7. Ремонт зовнішніх мереж водопостачання, 
в тому числі:

6,376

водопроводу до харчоблоку 1,093

водопроводу до продовольчого складу 5,282

1.8. Ремонт зовнішніх мереж освітлення, 
в тому числі:

35,483

ремонт зовнішньої мережі освітлення 30,215

освітлення танцмайданчика 2,569

освітлення літнього театру 2,699

1.9. Ремонт існуючого тротуару 125,322

1.10. Влаштування тротуару 13,943

1.11. Влаштування майданчика № 8 з доріжкою 8,548

1.12. Ремонт дороги 27,370

1.13. Ремонт під'їзної дороги, 
в тому числі:

182,083

ремонт під'їзної дороги до харчоблоку 172,355

ремонт   під'їзної  дороги  до   продовольчого складу 9,728

1.14. Влаштування лавок біля харчоблоку 4,236

1.15. Влаштування дитячих майданчиків, 
в тому числі:

92,146

майданчика № 1 79,423

майданчика № 2 12,722

1.16. Влаштування ігрових майданчиків, 
в тому числі:

411,508

волейбольного майданчика 59,892

футбольного поля 163,166

баскетбольного майданчика 2,234

танцювального майданчика 161,334

літнього клубу 24,881

1.17. Ремонт огорожі навколо законсервованого об'єкта 136,841

1.18. Ремонт зовнішньої огорожі 26,976

1.19. Обшивання     вікон     у     приміщеннях,     які     не експлуатуються 3,740

1.20. Вертикальне планування 72,480

2. Проектні роботи 176,838

3. Інші витрати (вивезення сміття, корчування пнів) 13,224

4. Пусконалагоджувальні роботи 33,859

Всього: 7 649,929

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про питання, пов’язані з державною реєстрацією речових прав
на нерухоме майно, що належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 270/ 9758 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 136, 137 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, статей 4, 15, 16 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на неру�
хоме майно та їх обтяжень”, постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703 “Про за�
твердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання ін�
формації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”, враховуючи розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року
№ 2383 “Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:



Хрещатик 56 листопада 2013 року

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
1.�Дор�чити�підприємствам,��оспрозрах�н-

�овим� ор�анізаціям� та� �становам,� заснова-

ним�на��ом�нальній�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва,�та�іншим�с�б’є�там,�на

балансі� я�их�облі�ов�ється�майно,�що�пере-

б�ває����ом�нальній�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва,�вчиняти��сі�дії,�пов’яза-

ні�з�проведенням�процед�ри�державної�реєс-

трації�права�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�на�нер�хоме�майно�(�рім�зе-

мельних�діляно�),�що�належить�до��ом�наль-

ної� власності� територіальної� �ромади� міста

Києва.

2.� Керівни�ам� підприємств,� ор�анізацій� та

�станов��сіх�форм�власності�після�проведен-

ня�державної� реєстрації� права� власності� те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�на�нер�хо-

ме�майно,�зазначене���п�н�ті�1�цьо�о�рішен-

ня,���встановленом��поряд���здійснювати�ре-

єстрацію�речових�прав�на�це�нер�хоме�май-

но,�я�і�є�похідними.

3.�Уповноважити�районні�в�місті�Києві�дер-

жавні�адміністрації�від� імені�Київсь�ої�місь�ої

ради�вчиняти�всі�дії,�необхідні�для�взяття�на

облі����встановленом��поряд���безхазяйно�о

майна,�розташовано�о�на�території�відповід-

них�районів�міста�Києва.

4.� Керівни�ам� підприємств,� ор�анізацій� та

�станов��сіх�форм�власності,�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій�забезпечити

надання�до�Департамент���ом�нальної�влас-

ності�м.� Києва� ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)��опій�до��ментів,�що�підтвердж�-

ють�державн��реєстрацію�речових�прав�та�їх

обтяжень�на�нер�хоме�майно�та�взяття�на�об-

лі��безхазяйно�о�майна�з�ідно�з�п�н�тами�1,�2

та� 3� цьо�о� рішення,� протя�ом� 20� днів� з�мо-

мент��отримання�та�их�до��ментів.

5.�Взяти�до�відома,�що��сі�дії� та�ор�аніза-

ційні� заходи,� пов’язані� з� проведенням� дер-

жавної� реєстрації� права� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва�на�нер�хоме�май-

но,�що�приватиз�ється�та�відч�ж�ється�з�ідно

з� прийнятими� Київсь�ою� місь�ою� радою� рі-

шеннями,� від� імені� Київсь�ої� місь�ої� ради

здійснює� та� забезпеч�є� Департамент� �ом�-

нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�а-

н�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої

державної�адміністрації).

6.�Уповноважити�заст�пни�а�місь�о�о��оло-

ви —�се�ретаря�Київради�видавати�довірено-

сті�на�вчинення�від�імені�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди��сіх�дій,�пов’язаних�з�проведенням�проце-

д�ри� державної� реєстрації� права� власності

територіальної��ромади�міста�Києва�на�нер�-

хоме� майно� та� необхідних� для� ви�онання

п�н�т��1�цьо�о�рішення.

7.� Департамент�� �ом�нальної� власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)� за� �лопотанням� с�б’є�тів,� зазначених� �

п�н�ті�1�цьо�о�рішення,�здійснювати�під�отов-

���та�надання�на�підпис�довіреностей,�зазна-

чених���п�н�ті�6�цьо�о�рішення.

8.� Фінанс�вання� заходів,� передбачених

п�н�том�1�цьо�о�рішення,�здійснюється:

8.1.�Підприємствами,� �оспрозрах�н�овими

ор�анізаціями� та� �становами,� заснованими

на��ом�нальній�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,� та� іншими�с�б’є�тами,�на

балансі� я�их�облі�ов�ється�майно,�що�пере-

б�ває����ом�нальній�власності�територіальної

�ромади� міста� Києва,� за� рах�но�� власних

�оштів.

8.2.�Бюджетними�ор�анізаціями�та��стано-

вами,�заснованими�на��ом�нальній�власності

територіальної��ромади�міста�Києва,�за�рах�-

но�� джерел,� передбачених� бюджетом� міста

Києва.

9.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

при�форм�ванні�бюджет��на�2014�рі��перед-

бачити� фінанс�вання� видат�ів,� пов’язаних� із

здійсненням� бюджетними� ор�анізаціями� та

�становами,� заснованими� на� �ом�нальній

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва,� дій� щодо� проведення� процед�ри� дер-

жавної� реєстрації� права� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва�на�нер�хоме�май-

но�(�рім�земельних�діляно�),�що�належить�до

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�й�облі�ов�ється�на�їхньом��ба-

лансі,�відповідних�обтяжень�та�отримання�ін-

формації�з�Державно�о�реєстр��речових�прав

на�нер�хоме�майно.

10.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про міський благоустрій
Рішення Київської міської ради № 246/ 9734 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 10, 40, 41 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, пункту 44 статті 26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 10 Закону України “Про столицю України —
місто�герой Київ”, наказу Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від
16.01.20007 № 7 “Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених
пунктів”, підпунктів 1.4, 1.6 пункту 1, пункту 4 наказу Міністерства з питань житлово�комунального господар�
ства України від 09.11.2007 № 177 “Про затвердження Примірного положення про інспекцію з благоустрою
населеного пункту” та з метою контролю за станом благоустрою міста Києва, встановлення єдиного зразка
форми одягу інспекції міського благоустрою Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Затвердити� Положення� про� �оловно�о

інспе�тора�та�інспе�торів�з�бла�о�строю�міс-

та�Києва�з�ідно�з�додат�ом�1.

2.�Затвердити�Положення�про��ромадсь�их

інспе�торів�бла�о�строю�міста�Києва�з�ідно�з

додат�ом�2.

3.�Затвердити�опис�та�перелі��формено�о

одя���інспе�торів�з�бла�о�строю�міста�Києва

з�ідно�з�додат�ом�3.

4.�Затвердити�норми�забезпечення�форме-

ним�одя�ом� інспе�торів�з�бла�о�строю�міста

Києва�з�ідно�з�додат�ом�4.

5.�Затвердити�зна�и�розрізнення�інспе�то-

рів�з�бла�о�строю�міста�Києва�з�ідно�з�додат-

�ом�5.

6.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

6.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�ви�онання�цьо�о�рішення.

6.2.�Визначити�джерела�та�забезпечити�фі-

нанс�вання� видат�ів� для� створення� матері-

ально-технічної� бази� інспе�ції� �онтролю� за

бла�о�строєм�міста�Києва.

6.3.�Привести�свої�нормативно-правові�а�-

ти���відповідність�із�цим�рішенням.

7.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�“Хрещати�”

8.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�житлово-�ом�нально�о� �осподарства� та

паливно-енер�етично�о��омпле�с�.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додато��1�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�23.10.2013�р.�№�246/9734

Положення 
про головного інспектора та інспекторів з благоустрою міста Києва

1.�Головний�інспе�тор�та�інспе�тор�з�бла�о-

�строю�міста�Києва�посадові�особи��правлін-

ня� �онтролю� за� бла�о�строєм� міста� Києва

Департамент��місь�о�о�бла�о�строю� та� збе-

реження�природно�о�середовища�ви�онавчо-

�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої

місь�ої� державної� адміністрації),� інспе�тори

районних�в�місті�Києві�відділів��онтролю�за

бла�о�строєм,�інспе�тори�КП�"Київбла�о�с-

трій"�наділені�повноваженнями� із�здійснення

�онтролю�за�станом�бла�о�строю�населено�о

п�н�т�,�ви�онанням�Правил�бла�о�строю�міс-

та�Києва,�а�та�ож�притя�нення�винних�до�від-

повідальності�за�пор�шення�за�онодавства��

сфері�бла�о�строю.

Діяльність� інспе�торів� �онтролює� та� �оор-

дин�є��оловний�інспе�тор�з�бла�о�строю�міс-

та�Києва�-�начальни���правління��онтролю�за

бла�о�строєм�Департамент��місь�о�о�бла�о-

�строю�та�збереження�природно�о�середови-

ща�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)

(далі�-��оловний�інспе�тор).

Ор�анізаційно-методичне� �ерівництво� ді-

яльністю� інспе�торів� та� �ромадсь�их� інспе�-

торів� з� бла�о�строю� міста� Києва� здійснює

Департамент�місь�о�о�бла�о�строю�та�збере-

ження� природно�о� середовища� ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації).

2.�Головний�інспе�тор�та�інспе�тор�з�бла�о-

�строю�міста� Києва� �� своїй� діяльності� �ер�-

ються�Констит�цією�та�за�онами�У�раїни,�а�-

тами�Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів

У�раїни,�центральних�і�місцевих�ор�анів�ви�о-

навчої�влади�та�ор�анів�місцево�о�самовряд�-

вання,�а�та�ож�цим�Положенням.

3.�Головний�інспе�тор�та�інспе�тори�з�бла-

�о�строю�міста�Києва:

— �онтролюють� стан� бла�о�строю� міста

Києва;

— здійснюють� �онтроль� за� дотриманням

Правил�бла�о�строю�міста�Києва;

— здійснюють� с�ладання� прото�олів� про

пор�шення� за�онодавства� �� сфері� бла�о�с-

трою;

— проводять�рейди�та�перевір�и;

— притя�ають� винних� до� відповідальності

за� пор�шення� за�онодавства� �� сфері� бла�о-

�строю�міста�Києва;

— здійснюють� профіла�ти��� правопор�-

шень�в�сфері�бла�о�строю�міста�Києва;

— ви�он�ють� інші� обов'яз�и� відповідно�до

за�онодавства.

4.�Головний�інспе�тор�та�інспе�тор�з�бла-

�о�строю�міста�Києва�мають�право:

— проводити�рейди�та�перевір�и�територій

та�об'є�тів�міста�Києва�щодо�стан�� їх�бла�о-

�строю� і� додержання� підприємствами,� �ста-

новами,�ор�анізаціями,��ромадянами�за�оно-

давства���сфері�бла�о�строю�населених�п�н-

�тів;

— с�ладати�прото�оли�про�пор�шення�за-

�онодавства���сфері�бла�о�строю�населених

п�н�тів� для� притя�нення� винних� до� відпові-

дальності;

— одерж�вати� �� встановленом�� за�оно-

давством�поряд���від�центральних�та�місце-

вих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місце-

во�о� самовряд�вання,� підприємств,� �станов

та�ор�анізацій��сіх�форм�власності� інформа-

цію,� до��менти� і� матеріали� для� ви�онання

по�ладених�на�них�завдань;

— зал�чати�в��становленом��поряд����ро-

мадсь�их�інспе�торів�бла�о�строю�міста�Киє-

ва,�фахівців�підприємств,��станов�і�ор�аніза-

цій� (за� по�одженням� з� їх� �ерівни�ами)� для

роз�ляд��питань,�що�належать�до�її��омпетен-

ції;

— надавати� допомо��� підприємствам,� �с-

тановам,�ор�анізаціям�та��ромадянам���поліп-

шенні� стан�� територій� та� об'є�тів� бла�о�с-

трою�міста�Києва;

— здійснювати� в� межах� своєї� �омпетенції

�онтроль� за� дотриманням� за�онодавства� в

сфері�бла�о�строю�та�населених�п�н�тів;

— подавати���встановленом��поряд���про-

позиції�з�розвит���та�поліпшення�стан��бла�о-

�строю�міста�Києва;

— брати��часть���межах�своєї��омпетенції��

роботі��омісій;

— надавати� інформацію� іншим� ор�анам

державно�о� �онтролю�відповідно�до� за�оно-

давства.

5.�Вимо�и��оловно�о� інспе�тора�та� інспе�-

тора�з�бла�о�строю�міста�Києва���межах�ви-

�онання�їх�повноважень�є�обов'яз�овими�для

ви�онання� посадовими� особами� підпри-

ємств,� �станов� та� ор�анізацій,� фізичними

особами�-�с�б'є�тами�підприємниць�ої�діяль-

ності.

Вимо�и� � � �оловно�о� � � інспе�тора� � � є

обов'яз�овими���для���ви�онання�інспе�тора-

ми�з�бла�о�строю�міста�Києва.

6.�На�посад�� �оловно�о� інспе�тора� та� інс-

пе�тора� з� бла�о�строю�міста� Києва� призна-

чається�особа,�я�а�відповідає�вимо�ам�за�о-

нодавства�У�раїни.

7.� Головном�� інспе�тор�� та� інспе�тор�� з

бла�о�строю�міста�Києва�видається�сл�жбо-

ве�посвідчення�та�особистий�на�р�дний�зна�.

8.�Головний�інспе�тор�та�інспе�тор�з�бла�о-

�строю�міста�Києва�за�неви�онання�чи�нена-

лежне�ви�онання�сл�жбових�обов'яз�ів,�пере-

вищення� повноважень� або� зловживання

сл�жбовим�становищем�притя�аються�до�від-

повідальності�з�ідно�із�за�онодавством.

9.�У�разі�неналежно�о�ви�онання�обов'яз�ів

інспе�тора�з�бла�о�строю�міста���Києва,���вчи-

нення���пор�шень���за�онодавства��з���питань

бла�о�строю�населених� п�н�тів,� перевищен-

ня�повноважень,�а�та�ож�вчинення�інших�про-

типравних� дій� при� ви�онанні� обов'яз�ів� �о-

ловний�інспе�тор�має�право�ініціювати�перед

�ерівництвом� інспе�тора�питання�щодо�йо�о

звільнення.

10.�У�разі�зраз�ово�о�ви�онання�обов'яз�ів

інспе�тором� з� бла�о�строю� міста� Києва� �о-

ловний�інспе�тор�має�право�ініціювати�перед

�ерівництвом� інспе�тора�питання�щодо�йо�о

заохочення.

11.�Дії�або�бездіяльність��оловно�о�інспе�-

тора�та�інспе�тора�з�бла�о�строю�міста�Киє-

ва�мож�ть�б�ти�ос�аржені�до�вищестоящо�о

ор�ан��ви�онавчої�влади�чи�ор�ан��місцево�о

самовряд�вання,�а�та�ож�до�с�д�.

12.�Захист�прав�і�честі��оловно�о�інспе�то-

ра� та� інспе�тора� з�бла�о�строю�міста�Києва

здійснюється�відповідно�до�за�онодавства.

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Додато��2�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�23.10.2013�р.�№�246/9734

Положення
про громадських інспекторів благоустрою міста Києва

1.�За�альні�положення�

Це� Положення� розроблене� відповідно� до

статті�41�За�он��У�раїни�"Про�бла�о�стрій�насе-

лених�п�н�тів"�та�на�аз��Міністерства�б�дівниц-

тва,�архіте�т�ри�та�житлово-�ом�нально�о��ос-

подарства�У�раїни�від�16.01.2007�№7�"Про�зат-

вердження� Положення� про� �ромадсь�ий� �он-

троль���сфері�бла�о�строю�населених�п�н�тів".

Громадсь�ий��онтроль���сфері�бла�о�строю

здійснюють��ромадсь�і�інспе�тори�бла�о�строю

міста�Києва�(далі�-��ромадсь�і�інспе�тори).

2.�Ор�анізація�діяльності��ромадсь�их�інспе�-

торів�

Діяльність��ромадсь�их�інспе�торів�ор�анізо-

в�є� та� �оордин�є� ви�онавчий� ор�ан� Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адмініс-

трація).

Громадсь�і� інспе�тори���своїй�діяльності��е-

р�ються�Констит�цією,�за�онами�У�раїни,�а�та-

ми�Президента�У�раїни�і�Кабінет��Міністрів�У�-

раїни,�іншими�нормативно-правовими�а�тами�і

стандартами�щодо�вимо��з�бла�о�строю�насе-

лених� п�н�тів,� на�азами� центрально�о� ор�ан�

ви�онавчої� влади� з� питань�житлово-�ом�наль-

но�о��осподарства,�розпорядженнями�місцевих

державних�адміністрацій,�сільсь�их,�селищних,

місь�их�рад�та�їх�ви�онавчих�ор�анів,�Правила-

ми�бла�о�строю�міста�Києва�та�цим�Положен-

ням.

3.�Порядо��призначення��ромадсь�их�інспе�-

торів�

Громадсь�ими� інспе�торами� мож�ть� б�ти

�ромадяни�У�раїни,�що�дося�ли�18�ро�ів,�мають

досвід�роботи���сфері�бла�о�строю�та�пройшли

співбесід�� в� Департаменті� місь�о�о� бла�о�с-

трою� та� збереження� природно�о� середовища

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Громадянин,� я�ий� бажає� б�ти� �ромадсь�им

інспе�тором,�подає�до�Департамент��місь�о�о

бла�о�строю�та�збереження�природно�о�сере-

довища� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

письмов��заяв��довільної�форми.�До�заяви�мо-

же�додаватися�подання�ор�анізації,�що�йо�о�ре-

�оменд�є.

Громадсь�і�інспе�тори�призначаються�дире�-

тором�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю� та

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

чо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої

місь�ої� державної� адміністрації)� після� проход-

ження� співбесіди� і� виявлення� �� претендента

знань�з�основ�за�онодавства,�з�питань�бла�о�с-

трою�населених� п�н�тів� та� по�одження� з� про-

фільним� заст�пни�ом� �олови� Київсь�ої� місь�ої

державної�адміністрації.

Громадсь�і�інспе�тори�отрим�ють�посвідчен-

ня�встановлено�о�зраз�а,�що�підтвердж�ють�їх

повноваження,�з�ідно�з�додат�ом.

Посвідчення��ромадсь�о�о�інспе�тора�бла�о-

�строю�видає�дире�тор�Департамент��місь�о�о

бла�о�строю�та�збереження�природно�о�сере-

довища� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

терміном�на�один�рі�� із�щорічним�продовжен-

ням�за�рез�льтатами�оцін�и�що�вартальних�та

щорічно�о� звітів� �ромадсь�о�о� інспе�тора� про

ви�онан��робот�.

У� посвідченні� �ромадсь�о�о� інспе�тора� виз-

начається� територія,� �� межах� я�ої� він� може

здійснювати�свої�повноваження.

Громадсь�і� інспе�тори� ви�он�ють�робот�� на

�ромадсь�их�засадах,�без�звільнення�від�основ-

ної�роботи�і�без�додат�ової�оплати�праці.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Громадсь�ий� інспе�тор�повинен�пройти� інс-

тр��таж� ��Департаменті�місь�о�о�бла�о�строю

та� збереження�природно�о� середовища�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)� з�питань�здій-

снення�інспе�ційних�перевіро�,�с�ладання�за�їх

"рез�льтатами�прото�олів�про�правопор�шення

за�онодавства���сфері�бла�о�строю�та�інстр��-

таж�з�техні�и�безпе�и.

4.� Координація� діяльності� �ромадсь�их� інс-

пе�торів

Громадсь�і�інспе�тори�працюють���тісній�вза-

ємодії�з�Департаментом�місь�о�о�бла�о�строю

та� збереження�природно�о� середовища�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої� державної� адміністрації),� відповідною

районною�в�місті�Києві�державною�адміністра-

цією,� іншими� державними� ор�анами,� я�і� здій-

снюють� �онтроль� за� станом� та� �триманням

об'є�тів�бла�о�строю.

Кожний��ромадсь�ий�інспе�тор�за�ріплюєть-

ся�за�відділом�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації� з� питань� житлово-�ом�нально�о

�осподарства,� до� відання� я�о�о� належать� пи-

тання�з�бла�о�строю�населено�о�п�н�т�,�сфера

діяльності�я�их�збі�ається�з��ал�зевим�напрям-

�ом�діяльності��ромадсь�о�о�інспе�тора.

Керівни��стр��т�рно�о�підрозділ��відповідної

в� місті� Києві� державної� адміністрації,� за� я�им

за�ріплений��ромадсь�ий�інспе�тор:

— надає�йом��пра�тичн�� і�методичн��допо-

мо���з�питань�здійснення��ромадсь�о�о��онтро-

лю�за�додержанням�за�онодавства���сфері�бла-

�о�строю�та�Правил�бла�о�строю�території�на-

селено�о�п�н�т�;

— �оордин�є�йо�о�діяльність;

— проводить� з� ним� навчання,� ознайомлює

йо�о�з�новими�за�онодавчими�та�нормативни-

ми�до��ментами,�я�і�ре��люють�здійснення��ро-

мадсь�о�о��онтролю;

— зал�чає�йо�о�до��часті�в�перевір�ах,�я�і�збі-

�аються� з� напрям�ом�діяльності� �ромадсь�о�о

інспе�тора;

— оформляє� в� �становленом�� за�онодавс-

твом� поряд��� направлення� для� �ромадсь�о�о

інспе�тора�на�проведення�перевіро�;

— приймає�та�аналіз�є�що�вартальні�та�що-

річні� звіти� �ромадсь�их� інспе�торів� бла�о�с-

трою�населено�о�п�н�т�;

— вносити�подання�про�продовження�термі-

н��ви�онання�ф�н�ції� �ромадсь�о�о� інспе�тора

бла�о�строю�населених�п�н�тів.

5.�Права��ромадсь�их�інспе�торів

Громадсь�і�інспе�тори�мають�право:

— брати��часть���проведенні�спільно�з�пра-

цівни�ами�ор�анів�державно�о��онтролю�рейдів

та�перевіро��додержання�підприємствами,��с-

тановами,�ор�анізаціями�та��ромадянами�за�о-

нодавства���сфері�бла�о�строю�населених�п�н-

�тів�та�приле�лих�територій;

— проводити�перевір�и,�с�ладати�прото�оли

про�пор�шення�за�онодавства���сфері�бла�о�с-

трою�населених� п�н�тів� і� подавати� їх� ор�анам

державно�о� �онтролю���цій�сфері�для�притя�-

нення�винних�до�відповідальності;

— надавати� допомо��� ор�анам� державно�о

�онтролю���сфері�бла�о�строю�населених�п�н-

�тів���діяльності�щодо�запобі�ання�пор�шенням

за�онодавства�про�бла�о�стрій�населених�п�н-

�тів;

— здійснювати�інші�повноваження�відповідно

до�за�он�.

6.�Обов'яз�и��ромадсь�их�інспе�торів

Громадсь�і�інспе�тори�зобов'язані:

— дотрим�ватись� вимо�� чинно�о� за�оно-

давства�та�вимо��цьо�о�Положення�при�прове-

денні�рейдів�та�перевіро�;

— с�млінно�ви�он�вати�по�ладені�на�них�зав-

дання�та�інформ�вати�відповідні�стр��т�рні�під-

розділи�районних�в�місті�Києві�державних�адмі-

ністрацій,� за� я�ими� за�ріплені� �ромадсь�і� інс-

пе�тори,� про� рез�льтати� рейдів� та� перевіро�

безпосередньо�після�їх�за�інчення;

— що�вартал��до�5�числа�наст�пно�о�за�звіт-

ним��варталом�та�не�пізніше�15�січня�наст�пно-

�о�за�звітним�ро���подавати�до�районної�в�місті

Києві� державної� адміністрації� що�вартальні� та

щорічний�звіти�про�проведен��робот�.

7.� Позбавлення� повноважень� �ромадсь�о�о

інспе�тора

Департамент� місь�о�о� бла�о�строю� та� збе-

реження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної� адміністрації)� має� право� позбавити

йо�о�права�ви�он�вати�обов'яз�и��ромадсь�о�о

інспе�тора�бла�о�строю�з�ан�люванням�відпо-

відно�о�посвідчення���разі:

-�ненадання�до�районної�в�місті�Києві�держав-

ної�адміністрації���встановлені�терміни�що�вар-

тальних� та� щорічно�о� звітів� або� не�ативної� їх

оцін�и;

— неналежно�о� ви�онання� ним� обов'яз�ів

�ромадсь�о�о�інспе�тора;

— вчинення��ромадсь�им�інспе�тором�пор�-

шень�за�онодавства�з�питань�бла�о�строю�на-

селених�п�н�тів,�перевищення�повноважень,�а

та�ож�вчинення�інших�протиправних�дій�при�ви-

�онанні� обов'яз�ів� �ромадсь�о�о� інспе�тора

бла�о�строю�населених�п�н�тів.

Рішення�про�позбавлення�права�ви�он�вати

обов'яз�и� �ромадсь�о�о� інспе�тора� бла�о�с-

трою�населених� п�н�тів� з� ан�люванням�відпо-

відно�о�посвідчення�приймається�Департамен-

том�місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�при-

родно�о� середовища� ви�онавчо�о� ор�ан�

Київсь�ої� місь�ої� ради� � (Київсь�ої� місь�ої

державної� адміністрації)� з� �рах�ванням

пропорцій,� наданих� відповідною� районною� в

місті�Києві�державною�адміністрацією.�

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додато�

до�п�н�т��3�Положення�про��ромадсь�их

інспе�торів�бла�о�строю�міста�Києва

Посвідчення громадського інспектора благоустрою міста Києва
Державний  герб України ПОСВІДЧЕННЯ Громадського інспектора благоустрою міста

Києва

Перша сторінка розвороту

(назва місцевої державної адміністрації, яка видала
посвідчення)

Посвідчення            №__________________

Прізвище _____________________

Ім'я________________________________

По   батькові___________________ 

фото

(територія — межа             повноважень)

ПІБ      особи,      що     видала     посвідчення

"__"__________________________ 201_р.

___________________( _____________)

(підпис)                                             (прізвище)

Друга сторінка розвороту

Посвідчення дійсне до "__" _________ 201_ р.

Відмітка про продовження строку дії посвідчення

Продовжено        Продовжено 
до"__"__201_р.   до"___"___ 201_р.. 
М.П. ________М.П.____________

(підпис)                     (підпис)

Перша�сторін�а�в�лад�и Др��а�сторін�а�в�лад�и

З�ідно� зі� ст.� 41� За�он�� У�раїни� "Про

бла�о�стрій� населених� п�н�тів"� та� Положенням

про��ромадсь�ий��онтроль���сфері�бла�о�строю

міста�Києва,�що�затверджене�рішенням�Київсь�ої

місь�ої� � � ради� � � від__________� №__________,

�ромадсь�ий�інспе�тор�має�право:

брати� �часть� �� проведенні� спільно� з

працівни�ами� ор�анів� державно�о� �онтролю

рейдів� та� перевіро�� додержання

проводити� перевір�и,� с�ладати

прото�оли�про�пор�шення�за�онодавства��

сфері� бла�о�строю� населених� п�н�тів� і

подавати�їх�ор�анам�державно�о��онтролю

�� цій� сфері� для� притя�нення� винних� до

відповідальності;

надавати�допомо���ор�анам�державно�о

�онтролю� �� сфері� бла�о�строю� населених

п�н�тів� �� діяльності� щодо� запобі�ання

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додато��3�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�23.10.2013�р.�№�246/9734

ОПИС ТА ПЕРЕЛІК форменого одягу інспекторів з благоустрою міста Києва

Компле�т	форменоо	одя�	для

чолові�ів

Костюм�з�вовняної� т�анини�темно-зелено�о

�ольор�,�що�с�ладається�з�піджа�а�на�під�ладці

та�штанів�прямо�о�сил�ет�.

Костюм� літній� з� напіввовняної� � � � т�анини

темно-зелено�о� �ольор�,� що� с�ладається� з

піджа�а� на� під�ладці� та� штанів� прямо�о

сил�ет�.

Сороч�а� з� дов�им� р��авом� з� бавовняної

т�анини�піщано�о��ольор�.

Сороч�а�з����орот�им���р��авом��з��бавовняної

т�анини����піщано�о��ольор�.

Сороч�а�формена���з�����орот�им���р��авом

з���бавовняної���т�анини�біло�о��ольор�.

Крават�а�чорно�о��ольор�.

Пальто� � � зимове� � � двобортне� � � прямо�о

сил�ет�������з������вовняної������т�анини�темно-

зелено�о��ольор�,�з�лац�анами.

Плащ� однобортний� � � прямо�о� сил�ет�� із

змішаної� т�анини� темно-зелено�о� �ольор�,� з

лац�анами.

Шап�а� або� папаха� зимова� із� сіро�о

�ара��лю.

Каш�ет� з� напіввовняної� т�анини� темно-

зелено�о� �ольор�� з� о�олич�ою� � � � і� �антом

чорно�о��ольор�.

Кашне�три�отажне�чорно�о��ольор�.

Р��авич�и�п'ятипалі�ш�іряні��теплені�чорно�о

�ольор�.

Компле�т	форменоо	одя�	для	жіно�

Костюм�з�вовняної� т�анини�темно-зелено�о

�ольор�,� що� с�ладається� з� піджа�а� на

під�ладці,�спідниці�двошовної�прямо�о�сил�ет�,

на�поясі,�на�під�ладці,��із��шліцом��на�задньом�

полотнищі��та�штанів��прямо�о�сил�ет�.

Костюм� літній� з� напіввовняної� т�анини

темно-зелено�о� �ольор�,� що� с�ладається� з

піджа�а� на� під�ладці,� спідниці� двошовної

прямо�о� сил�ет�,� на� поясі,� на� під�ладці,� із

шліцом� на� задньом�� полотнищі� та� штанів

прямо�о�сил�ет�.

Сороч�а� з� дов�им� р��авом� з� бавовняної

т�анини�піщано�о��ольор�.

Сороч�а�з����орот�им��р��авом��з���бавовняної

т�анини����піщано�о��ольор�.

Сороч�а� формена� з� �орот�им� р��авом� з

бавовняної�т�анини�біло�о��ольор�.

Крават�а�шов�ова�чорно�о��ольор�.

Пальто�зимове�двобортне�прямо�о�сил�ет��з

вовняної� т�анини� темно-зелено�о� �ольор�,� з

лац�анами.

Плащ� однобортний� прямо�о� сил�ет�� із

змішаної� т�анини� темно-зелено�о� �ольор�,� з

лац�анами.

Шап�а�зимова�із�сіро�о��ара��лю.

Капелюх�фетровий�чорно�о��ольор�.

Кашне�три�отажне�зелено�о��ольор�.

Р��авич�и�п'ятипалі�ш�іряні��теплені�чорно�о

�ольор�.

підприємствами,� �становами,�ор�анізаціями�та

�ромадянами� за�онодавства� �� сфері

бла�о�строю�населених�п�н�тів;

пор�шенням�за�онодавства�про�бла�о�стрій

населених� п�н�тів;� здійснювати� інші

повноваження�відповідно�до�за�он�.

Додато��4�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23.10.2013�р.�№�246/9734

НОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
форменим одягом інспекторів з благоустрою міста Києва

Наймен�вання�предмета Кіль�ість� предметів�

на�одно�о�працівни�а�
Стро��носіння,�ро�ів

Костюм�з�вовняної�т�анини

Костюм�літній

Сороч�а�з�дов�им�р��авом

Сороч�а�з��орот�им�р��авом

Сороч�а�формена

Крават�а

Пальто�зимове

Плащ

Шап�а�або�папаха�зимова

Каш�ет

Кашне

Р��авич�и,�пар

Костюм�з�вовняної�т�анини

Костюм�літній

Сороч�а�з�дов�им�р��авом

Сороч�а�з��орот�им�р��авом

Сороч�а�формена

Крават�а

Пальто�зимове

Плащ

Шап�а�зимова

Капелюх

Кашне

Р��авич�и,�пар

Компле�т	для	чолові�ів

Компле�т	для	жіно�

1

1

4

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

5

2

2

1

1

4

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

2

4

3

2

2

Приміт�а.� Нашив�и� видаються� разом� з� предметами� формено�о� одя��,� для� я�о�о� вони

призначені,�на�ті�ж�стро�и�носіння

Додато��5�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23.10.2013�р.�№�246/9734

Знаки розрізнення інспекторів з благоустрою міста Києва

Нар��авний�зна��для�інспе�торів�з�бла�о�с-

трою�міста�Києва�має�форм��заввиш�и�11,5

см,� шириною� 8� см,� о�антовано�о� см�ж�ою

золотисто�о� �ольор�.� Посередині� зна��� на

синьом��фоні�розміщено�зображення�Архан-

�ела�Михаїла�біло�о�та�золотисто�о��ольор�.

Над� зображенням�Архан�ела�Михаїла�на� си-

ньом��полі�розміщено�напис�золотисто�о��о-

льор��"КМДА�ІНСПЕКТОР�З�БЛАГОУСТРОЮ",

під�-�"МІСТА�КИЄВА".�Зна��нашивається�на�лі-

вом��р��аві�на�відстані�120�міліметрів�від�йо-

�о� верхньо�о� �раю�на� пальті,� плащі,� піджа��

та�форменій�сорочці.

Ко�арда� на� �оловном�� �борі� вишивається

золотистими� нит�ами� на� чорном�� фоні.� У

центральній� частині� �о�арди� -� зображення

Архан�ела�Михаїла�на�синьом��фоні,�я�е�має

розмір�7х�5см.

Над��озир�ом��аш�ета�за�ріплюється�пле-

тений�шн�р�золотисто�о��ольор�.

Особистий� � на�р�дний� зна�� � о�антований

см�ж�оюзолотисто�о� �ольор�,� посередині

має�зображення�Архан�ела�Михаїла�біло�о�та

золотисто�о� �ольор�,� з� плащем� червоно�о

�ольор�.�Над�зображенням�Архан�ела�Михаї-

ла� на� синьом�� полі� розміщено� напис� золо-

тисто�о��ольор��"КМДА�ІНСПЕКТОР�З�БЛАГО-

УСТРОЮ",�під�-�"МІСТА�КИЄВА"�та�має�розмір

6,5х� 9,5см.�На�р�дний� зна��має�містити� по-

ряд�овий�номер.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
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Хрещатик 76 листопада 2013 року

ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах 
на повторних виборах народних депутатів України 15 грудня 2013 року

Постанова № 284 від 4 листопада 2013 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви політичних партій про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, а також заяви гро'

мадян України про самовисування разом з іншими документами для реєстрації кандидатів у народні депутати України в одномандатних вибор'
чих округах на повторних виборах народних депутатів України 15 грудня 2013 року. 

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Законів України “Про вибори народних
депутатів України” та “Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223”.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 8 частини другої статті 30, частини третьої статті 52, частин першої, другої, пункту 2
частини третьої статті 53, частин першої, другої статті 55, частини другої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частини третьої стат'
ті 104, частин четвертої — шостої статті 107 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, абзацу першого, підпунктів 6, 10 пункту 3
розділу І Закону України “Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223”, керу'
ючись статтями 11 ' 13, пунктом 6 статті 19 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Зареєстр вати андидатів народні деп тати У раїни в одноман-

датних виборчих о р ах на повторних виборах народних деп татів

У раїни 15 р дня 2013 ро з ідно з додат ами 1 — 3.

2. Витя із цієї постанови та посвідчення встановленої форми вида-

ти представни ам відповідних політичних партій, а та ож відповідним

андидатам народні деп тати У раїни, я і балот ються в одноман-

датних виборчих о р ах поряд самовис вання.

3. Цю постанов разом з відповідним додат ом надіслати відповід-

ним ре іональним др ованим засобам масової інформації для опри-

люднення триденний стро з дня її прийняття, а та ож оприлюднити

на офіційном веб-сайті Центральної виборчої омісії.

Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато 3
до постанови Центральної виборчої омісії

від 4 листопада 2013 ро № 284

П О Р О Х Н Д І Я

Е Д Р А Г О М А Н О В

Н Ю А Е Л І Т А О Н А

Е Р Л Щ У П А К

Л А Г А Н С І Ш Т А Р

О К Е Т І Ф П О З А

П М И Т Р О П О Л И Т

А Й М А К Л А Н А

Відповіді на сканворд 

ПЕРЕЛІК 
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі № 223

(місто Київ) на повторних виборах народних депутатів України 15 грудня 2013 року
Бой о Оле Ми олайович, народився 6 люто о 1967 ро в смт Юр-

ів а Звени ородсь о о район Чер ась ої області, ромадянин У ра-

їни, протя ом останніх п’яти ро ів проживає на території У раїни, осві-

та вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві,

с димість відс тня, самовис вання.

Вась ов Володимир Михайлович, народився 29 серпня 1988 ро в

місті Коростишів Житомирсь ої області, ромадянин У раїни, протя ом

останніх п’яти ро ів проживає на території У раїни, освіта вища, про-

відний інженер, Інстит т технічної теплофізи и НАН У раїни, член Полі-

тичної партії “Інтернет партія У раїни”, проживає в місті Коростишів

Житомирсь ої області, с димість відс тня, с б’є т вис вання — Полі-

тична партія “Інтернет партія У раїни”.

Гаянсь ий Геннадій Гри орович, народився 20 червня 1975 ро в

селі Нові Петрівці Виш ородсь о о район Київсь ої області, ромадя-

нин У раїни, протя ом останніх п’яти ро ів проживає на території У ра-

їни, освіта за альна середня, дире тор, приватне підприємство “ГГГ”,

безпартійний, проживає в місті Києві, с димість відс тня, самовис -

вання.

Марциню Петро Васильович, народився 21 березня 1959 ро в се-

лі Нетребів а Томашпільсь о о район Вінниць ої області, ромадянин

У раїни, протя ом останніх п’яти ро ів проживає на території У раїни,

освіта вища, олова, ромадсь а ор анізація “Союз інвалідів Чорноби-

ля” Шевчен івсь о о район міста Києва, безпартійний, проживає в

місті Києві, с димість відс тня, самовис вання.

Секретар Центральної виборчої комісії T. ЛУКАШ

“Центральна виборча омісія повідомляє про від риття

поточно о рах н виборчо о фонд андидата народні

деп тати У раїни, я ий балот ється в одномандатном

виборчом о р зі № 223.

Ре візити поточно о рах н :

Отрим вач: виборчий фонд Нечепор а Дениса Івановича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

3199908237.

Бан отрим вача: ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Київсь е ГРУ, м. Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 321842.

Рах но отрим вача: 26431053100919”.

“Центральна виборча омісія повідомляє про від риття

поточно о рах н виборчо о фонд андидата народні

деп тати У раїни, я ий балот ється в одномандатном

виборчом о р зі № 223.

Ре візити поточно о рах н :

Отрим вач: виборчий фонд Сердю а Валентина Михайловича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

1487207398.

Бан отрим вача: відділення № 43, філія “центральне РУ”, АТ “Бан

“Фінанси та Кредит”, м. Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 300937.

Рах но отрим вача: 26436410408801”.

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житло'
вого та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно'транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу'
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно'
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 08 серпня 2013 року № 47/2013), з метою підвищення ефективності залучення інвес'
торів до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести зміни до Перелі об’є тів, я і потреб ють зал -
чення інвестицій, затверджено о розпорядженням ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) від 17 січня 2012 ро № 63 “Про проведення ін-
вестиційних он рсів із зал чення інвесторів до реалізації

прое тів б дівництва та е спл атації ба аторівневих пар ін ів
з об’є тами транспортної інфрастр т ри та обсл ов вання
населення м. Києві” (із змінами), ви лавши йо о в новій ре-
да ції, що додається.

За інчення в наст пном номері

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу  Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 17 січня 2012 року № 63 

“Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до реалізації проектів
будівництва та експлуатації багаторівневих паркінгів з об’єктами транспортної 

інфраструктури та обслуговування населення у м. Києві”
Розпорядження № 1601 від 12 вересня 2013 року

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК
до с д в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни

ГРОМАДЯНИНА РУДЯЧЕНКО СТАНІСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА 08.01.1967 Р.Н.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання
я ості відповідача справі № 757/19058/13-ц за позовом П блічно о
а ціонерно о товариства Комерційний Бан "ПриватБан " до Р дячен о
Станіслава Михайловича — про стя нення забор ованості за редитним
до овором №SAMDN03000011487140 від 19.02.2007, я е від ладено до 10.30
11 листопада 2013 ро і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а,
аб. 31, с ддя Пилаєва М. К.

Пропон ємо подати всі раніше неподані до ази.

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

Роз’яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або
не повідомлення с д про причини неяв и справ б де роз лян то за вашої
відс тності на підставі наявних ній до азів.

Додат ово роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни, з
оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим
про час та місце роз ляд справи.

С ддя М. К. Пилаєва

Управління праці та соціально о захист населен-
ня Печерсь ої районної в місті Києві державної адмі-
ністрації о олош є он рс на заміщення ва антних
посад:

- завід вача се тор вн трішньо о фінансово о онтролю;

- оловно о спеціаліста відділ з питань соціально о захис-
т населення від наслід ів аварії на ЧАЕС;

- провідно о спеціаліста відділ призначення допомо и,
омпенсацій та соціальних арантій.

До он рс запрош ються особи з вищою освітою та
досвідом роботи. Для часті в он рсі необхідно протя ом
місяця з дня оп блі вання о олошення зверн тися за адре-
сою: м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, .11, тел. 280-69-98.

Бол радсь ий районний с д Одесь ої області повідомляє
відповідача Глаз нова Ми ол Ми олайовича, що 26 листопада 2013 ро
о 9.00 в залі с дово о засідання №6 Бол радсь о о районно о с д
Одесь ої області за адресою: Одесь а область, м. Бол рад, в л. 25 Серп-
ня, 192 відб деться с дове засідання по цивільній справі №2/497/678/13
за позовом Кочевої Лідії Степанівни до Глаз нова Ми оли Ми олайовича
про розділ домоб дівлі і виділення в нат рі 1/3 частини та визначення
поряд орист вання земельною ділян ою.

Бол радсь ий районний с д пропон є відповідач Глаз нов М.М.
подати пояснення, заперечення та сі наявні ньо о до ази по справі
особисто або через представни а.

У разі неяв и с дове засідання справа може б ти роз лян та за
відс тності відповідача за наявними справі до азами.

С ддя А. В. Кравцова

Печерсь а районна в місті Києві
державна адміністрація

о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- оловно о спеціаліста відділ облі та розподіл житлової площі;

- заст пни а начальни а відділ тор івлі та споживчо о рин .

Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з

дня оп блі вання за адресою: в л. С ворова, 15, ім. 204,

тел. 280-74-97.

Відповідач Шост а І орю Оле сандрович , адреса я о о: м. Київ,
в л. Російсь а, 35, в. 57, необхідно з'явитися 27.11.2013 р. об 11.00
до Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця,
5-А, аб. 114) для часті в с довом засіданні по цивільній справі за
позовом ПАТ "Приватбан " до Шост и І оря Оле сандровича про
стя нення забор ованості.

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

С ддя Є. І. Вов

Відповідач К зьмен Дмитр Васильович , адреса я о о: м. Київ, пр-т
Бажана, 36, в. 243, необхідно з'явитися 14.11.2013 р. об 11.00 до
Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А,
аб. 114) для часті в с довом засіданні по цивільній справі за позовом
Кармазіна Костянтина Анатолійовича про стя нення бор .

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

С ддя Є. І. Вов

Департамент с спільних ом ні ацій
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антної
посади державно о сл жбовця: провідно о

спеціаліста юридично о відділ .

Вимо и до андидатів: освіта вища (юридично о
напрям ); обов'яз ове знання державної мови; міння
працювати на омп'ютері; стаж роботи за фахом в державній
сл жбі на нижчих посадах не менше 1 ро або стаж роботи
за фахом в інших сферах не менше 2 ро ів.

До он рсної омісії подають та і до менти: заяв про
часть он рсі, особов арт (форма №П-2ДС), опію
до мента, я ий посвідч є особ , війсь ово о вит а (для
війсь овозобов'язаних), опії до ментів про освіт ,
де ларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансово о хара тер за 2012 рі , дві фото арт и розміром
4x6 см.

До менти на он рс приймаються протя ом 30 днів з
дня оп блі вання о олошення.

Додат ова інформація надається за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 44, 4-й поверх, аб. 405, тел. 278-23-98
(се тор персонал та державної сл жби).

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

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua
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ОВНИ, дов ола е стремальна атмосфера, де
слід б ти ор анізованими, свято ви он вати взяті на
себе різноманітні зобов'язання я вдома, та і на
роботі. Тя ніть тр дове ярмо, сил та професіоналіз-
м предостатньо, тоді в ледарстві ніхто не звин ва-
тить — заробите ар'єрні бон си.
ТЕЛЬЦІ, завзято м р йте партнерсь ий ф нда-

мент спільними інтересами, за ладені це лини в
перспе тиві зроблять ваші стос н и (ділові, шлюб-
ні) стабільними, але при мові, що др а сторона
візьме ініціатив на себе. Ви особа м дра, самодо-
статня, дайте обранцю самореаліз ватися і не смій-
те ним маніп лювати.
БЛИЗНЯТА, всіх рошей не заробите, на сл жбо-

вом фронті доля виставила "запобіжни и", де ви-
ма ається не іль ість, а я ість. Тож для вашо о
бла а — менше тр діться, а вільний час присвятіть
поліпшенню д ховно о та фізично о здоров'я.
РАКИ, присвятіть день хобі, любленій справі,

по охайтеся з М зою, займіться вихованням дітей.
Ува а донж анам, я і ш ають пристрасних вра-
жень, жар серця віддайте постійним с п тни ам і
за асіть собі розп тні іс ри.
ЛЕВИ, в домашніх стінах неле о, т т відб вають-

ся доленосні події, плюс шт рм ють старі домашні
та сл жбові проблеми, де вима ається серйозна від-
повідальність, т рботливе ставлення до рідних, о-
ле . Терпіть, б дьте зраз овим осподарем домі.
ДІВАМ властива хаотична динамі а р х , мінли-

вість інтересів та зад мів. Нічо о важливо о не роз-
починайте, ви не здатні виділити оловний напря-
мо і на ньом зосередитися, це, с оріше, бі на
місці, внаслідо чо о маєте н льовий рез льтат від
своїх зад мів, перетворитеся на зан дно о психо-
пата, я ий м чить близь их своїми вибри ами.
ТЕРЕЗИ, я що рошей бра є, прибор айте апе-

тити, станьте ас етом, поставте на чільне місце по-
треби родини й не виходьте за рам и сімейно о
бюджет . Досить хвилюватися, се, що треба, доля
ось-ось вам пошле. Сюрпризи не за орами. І ар'-
єрні лаври теж. Спіл вання та знайомства цьо о
дня безперспе тивні й с оро заб д ться.
СКОРПІОНИ, надмірна серйозність і зосередже-

ність на власних проблемах мож ть істотно зв зити
ваш р озір і перетворити на особ , дале від реаль-
но о життя. Тя ар відповідальності олосальний, на
вн трішньом плані відб ваються ардинальні зміни.
СТРІЛЬЦІ, я що не хочете стати цапом відб вай-

лом, робіть все на за онних підставах, б дьте чесни-
ми і порядними всьом , навіть маючи в р ах таєм-
ні важелі вплив на ерівний персонал, не вдавайте-
ся до зловживань заради власної ви оди. Б дьте
взірцевим ви онавцем земних і д ховних за онів!
КОЗЕРОГИ, на др жніх теренах іде процес "пе-

резавантаження", де хтось відсіється, а хтось зали-
шиться. Вибір за вами, перемі пра матизм. Після
10 листопада все стане на свої місця.
Для ВОДОЛІЇВ бла одатною відд шиною стан ть

др зі та рідні по д х люди, саме завдя и їм зможете
розширити філософсь і оризонти, піднятися до вер-
шин істини, стати м дрішими й дос оналішими. Втім,
люди, з я ими вам не по дорозі, самі це зроз міють.
РИБИ, заверш йте раніше розпочаті справи, я -

що ви на вірном шлях — пере онаєтеся в пра-
вильності сво о вибор . Я що помилилися (підда-
лися вплив ззовні, захопилися власними мріями),
то остаточно зроз мієте, що витрачаєте енер ію
марно і женетеся за химерою

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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Температура +11°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 98 %

Температура +13°С

Атм. тиск 735 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура +8°С

Атм. тиск 736 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 91 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 6 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó
ранок день вечір
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Загальний наклад 131855. Замовлення 32478

1924 — ó Êèºâ³ â³äêðèâñÿ Ïåð-
øèé äåðæàâíèé òåàòð äëÿ ä³òåé.
Â³äáóëàñÿ ïðåì’ºðà âèñòàâè "Ìà-
óãë³" ("Äæóíãë³") ïî Ð. Ê³ïë³íãó.

1943 — â³éñüêà 1-ãî Óêðà¿íñêî-
ãî ôðîíòó ðîçãðîìèëè í³ìåöüê³
â³éñüêà ³ øòóðìîì âçÿëè ñòîëèöþ
Óêðà¿íè ì³ñòî Êè¿â. Öüîãî æ äíÿ
ðàäÿíñüê³ â³éñüêà çàõîïèëè Æó-
ëÿíè, Áîðùàã³âêó, Áîÿðêó, Áó÷ó,
Ãîñòîì³ëü òà ³íø³ ïðèëåãë³ äî Êè-
ºâà íàñåëåí³ ïóíêòè.

1944 — â³äáóäîâàíà ³ â³äíîâèëà
ñâîþ ðîáîòó Êè¿âñüêà ðàä³îñòàí-
ö³ÿ.

1951 — Êè¿â. Ââåäåíî â ä³þ
ïåðøèé â Óêðà¿í³ òåëåâ³ç³éíèé
öåíòð.

1957 — Êè¿â. Â³äêðèòòÿ "Ïàðêó
Â³÷íî¿ Ñëàâè âî¿íàì Âåëèêî¿ â³ò-
÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941—1945 ðð." ç
ìîíóìåíòàëüíèì îáåë³ñêîì íà
ìîãèë³ Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà. 

1960 — ó Êèºâ³ ïóùåíî ïåðøó
÷åðãó ìåòðîïîë³òåíó — 5-ê³ëîìåò-
ðîâà ä³ëÿíêà Ñâÿòîøèíñüêî-Áðî-
âàðñüêî¿ ë³í³¿ ç'ºäíàëà ñòàíö³¿
"Âîêçàëüíà", "Óí³âåðñèòåò", "Õðå-
ùàòèê", "Àðñåíàëüíà", "Äí³ïðî".

1987 — ó Êèºâ³ â³äêðèòî ñòàí-
ö³þ ìåòðî "Ëåí³íñüêà"

1996 — Óêðà¿íà ï³äïèñàëà ªâ-
ðîïåéñüêó õàðò³þ ïðî ì³ñöåâå ñà-
ìîóïðàâë³ííÿ.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

ГОРОСКОП
н а 6  л и с т о п а д а

Американець, якого про�
звали "найсуворішим
шерифом у США", вига�

дав засудженим вельми оригі�
нальне покарання: за керму�
вання в нетверезому стані...
носити рожеве спіднє. Крім
цього, ті, хто завинив, повинні
брати участь у похороні лю�
дей, які загинули з вини п'яних
водіїв.

Âò³ì, îñîáè, ÿêèõ ðàí³øå ñï³éìàëè
íååòâåðåçèìè çà êåðìîì, çà íàêàçîì
øåðèôà äî öüîãî ÷àñó ìåøêàþòü ó
â³éñüêîâèõ íàìåòàõ: "Ìîæëèâî, öå

çìóñèòü ëþäåé çðîçóì³òè — íå òðåáà
ïèòè ³ ïîò³ì ñ³äàòè çà êåðìî. ²íàêøå
âè çàê³í÷èòå íîñ³ííÿì ðîæåâèõ ïëà-
âîê ï³ä ÷àñ ïîõîðîíó".

Îêð³ì ïðèíèçëèâèõ ïîõîâàíü â ðî-
æåâ³é á³ëèçí³, ëþáèòåë³ õèëüíóòè çà
êåðìîì òàêîæ ïðèáèðàþòü âåëåëþäí³
âóëèö³ â ðîæåâèõ øîðòàõ ³ ñîðî÷êàõ
³ç íàïèñàìè, ùî ðîç'ÿñíþþòü ïðè÷è-
íó íîñ³ííÿ òàêîãî äèâíîãî îäÿãó, ïè-
øå "Ñï³ä-³íôî".

Îäèí ç òàêèõ çàñóäæåíèõ âîä³¿â —
30-ð³÷íèé Ìàéêë ÌàêÄàí³ºë — ãîâî-
ðèòü, ùî â³í ïîãîäèâñÿ íà öå çàðàäè
òîãî, àáè íå ñèä³òè ó â'ÿçíèö³: "Öå õî-
ðîøèé ñïîñ³á óíèêíóòè òåðì³íó çà

ãðàòàìè. Ñïîä³âàþñÿ, ùî öå çóïèíèòü
ëþäåé â³ä âæèâàííÿ àëêîãîëþ çà êåð-
ìîì".

ÌàêÄàí³ºë ç³çíàâñÿ, ùî ðîæåâà óí³-
ôîðìà "âèêëèêàº çáåíòåæåííÿ": "Ìå-
í³ íå ïîäîáàºòüñÿ ðîæåâèé êîë³ð, àëå
ÿ ìîæó ç íèì çìèðèòèñÿ",— äîäàâ
â³í.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ðîæåâèé êîë³ð
òðàäèö³éíî ââàæàºòüñÿ êîëüîðîì îñ³á
íåòðàäèö³éíî¿ ñåêñóàëüíî¿ îð³ºíòàö³¿,
òîìó ð³øåííÿ øåðèôà âèãëÿäàº ö³ë-
êîì ëîã³÷íèì — íàâðÿä ÷è õòîñü ³ç
ãåòåðîñåêñóàëüíèõ ÷îëîâ³ê³â íîñèòè-
ìå îäÿã ðîæåâîãî êîëüîðó ç âëàñíî¿
âîë³

Випив за кермом — вдягнеш білизну
рожевого кольору

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 6 ëèñòîïàäà


