
Заклад, 
де здійснюються
мрії про небо
Мала повітряна академія вже понад 28 років дає допрофесійну
авіаційну підготовку

Заступник директора Малої

повітряної академії Михайло

Цибенко розповів “Хрещатику”:

на базі закладу працює відділ по�

чаткової авіаційної підготовки,

що має у своєму розпорядженні

унікальні авіаційні тренажерні

комплекси літаків�винищувачів

МІГ�21, СУ�17 та СУ�26. Тож

знаходячись у кабіні, майбутні

льотчики можуть відчути не ли�

ше красу польоту, а й здобути не�

обхідні навички: тренажер від�

творює звукові шуми реального

літального апарату та імітує зоб�

раження навколишнього світу,

який може спостерігати пілот під

час справжнього польоту. Окрім

того, учні мають змогу відпра�

цьовувати маршрути польотів

між реально існуючими містами

та аеропортами у будь�який час

доби при будь�яких метеоумовах,

фігури вищого пілотажу та вчать�

ся вести спілкування з авіадис�

петчерами.

Навчають малих мрійників про

небо справжні аси — льотчики,

учасники бойових дій, які мають

понад 5 тисяч льотних годин.

Однак це не єдиний напрямок,

за яким працює Мала повітряна

академія. Загалом тут функціонує

15 гуртків, що охоплюють понад

30 галузей науки. Всього в закладі

навчається понад 280 вихованців

віком від 4�х до 24�х років. Зокре�

ма на базі академії працюють

льотно�штурманські гуртки,

гуртки з парапланеризму, авіамо�

делювання, автомодельного

спорту, автомобільної справи.

Так, учень академії Олексій

Тиж мріє стати конструктором

безпілотної авіації. На відміну від

більшості однолітків хлопець не

пропадає цілими днями в мережі

Інтернет, а наполегливо працює,

аби досягнути життєвої мети.

“Поки що я навчився констру�

ювати лише маленькі літачки,

розпочав збирати власну радіо�

керовану модель. Мені це наба�

гато цікавіше, ніж проводити час

в Інтернеті. Адже тут я можу ду�

мати та розвиватися”,— ділиться

з “Хрещатиком” Олексій.

Також на базі академії нещо�

давно відкрито Центр інновацій�

них авіатехнологій, де юні конс�

труктори мають можливість роз�

робляти сучасні системи повіт�

ряного спостереження, а саме:

безпілотні літальні апарати�коп�

тери, та брати участь у розробках

авіаційних тренажерних ком�

плексів. Вихованці академії є не�

одноразовими переможцями різ�

номанітних всеукраїнських та

міжнародних конкурсів.

Юні гуртківці згодом навчаю�

ться у кращих навчальних закла�

дах України — НАУ, НТУУ

“КПІ”, Національному універ�

ситеті імені Тараса Шевченка.

Окрім того, академія співпрацює

з Аерокосмічним товариством

України, Малою академією наук.

Саме такі заклади є елементом

професійної орієнтації учнів,

тож міська влада й надалі працю�

ватиме над розвитком мережі по�

зашкільних установ. Про це під

час відвідин Малої повітряної

академії заявив заступник голови

КМДА Віктор Корж.

“Міська влада з особливою тур�

ботою ставиться до сфери поза�

шкільної освіти. Крім того, ак�

тивно працює над розвитком і

вдосконаленням позашкільної

роботи у рамках виконання соці�

альних ініціатив Президента

України “Діти — майбутнє Укра�

їни”. Ми маємо розвивати те, що

користується популярністю у мо�

лоді та є колом інтересів підроста�

ючого покоління. І мережа закла�

дів позашкільної освіти буде роз�

виватися. У Києві заплановано

відкриття нових клубів, ДЮСШ,

підтримка матеріально�технічно�

го забезпечення вже існуючих за�

кладів”,— зазначив Віктор Корж.

До слова, на сьогодні у Києві

функціонує 95 позашкільних на�

вчальних закладів. Різними фор�

мами позашкільної освіти охоп�

лено близько 98 % учнів �

Під�час�відвідин�Малої�повітряної�а�адемії�заст�пни���олови�КМДА�Ві�тор�Корж�заявив,�що�місь�а�влада�й�надалі

працюватиме�над�розвит�ом�мережі�позаш�ільних��станов

У столиці вшанують пам’ять
жертв Голодомору

Ó ñóáîòó, 23 ëèñòîïàäà, Óêðà¿íà ³ ñâ³ò

âøàíîâóâàòèìóòü ïàì’ÿòü ì³ëüéîí³â

æåðòâ Ãîëîäîìîðó 1932—1933 ðîê³â. Ó

çâ’ÿçêó ç öèì â ñòîëèö³ 21—22 ëèñòîïàäà

ïðîéäå Ì³æíàðîäíèé ôîðóì “Íàðîä ì³é

º, íàðîä ì³é çàâæäè áóäå!”, â ðàìêàõ ÿêî-

ãî â³äáóäóòüñÿ ì³æíàðîäíèé íàóêîâèé

ñèìïîç³óì “Ãîëîäîìîð 1932—1933 ðîê³â â

Óêðà¿í³: ³ñòîð³ÿ, ïàì’ÿòü” òà ñâ³òîâà

ïðåì’ºðà îïåðè “×åðâîíà çåìëÿ. Ãîëîä”

àìåðèêàíñüêîãî êîìïîçèòîðà óêðà¿í-

ñüêîãî ïîõîäæåííÿ Â³ðêà Áàëåÿ. Íàïåðå-

äîäí³ äî ì³ñöåâèõ ãðîìàä áóëî íàä³ñëàíî

çàêëèê ï³äãîòóâàòè ëèñòè-çâåðíåííÿ äî

íàùàäê³â, ÿêèì âèïàäå îáîâ’ÿçîê âøàíî-

âóâàòè ïàì’ÿòü æåðòâ ó 100-ò³ ðîêîâèíè

òðàãåä³¿ Ãîëîäîìîðó.

Ó ðàìêàõ ãðîìàäñüêî¿ àêö³¿ “Ãîëîäî-

ìîð-ãåíîöèä 1932—1933. Ïàì’ÿòàºìî!” 23

ëèñòîïàäà â³äáóäóòüñÿ: âñåóêðà¿íñüêèé

ìåìîð³àëüíèé çàõ³ä ó Êèºâ³ á³ëÿ Íàö³î-

íàëüíîãî ìóçåþ “Ìåìîð³àë ïàì’ÿò³ æåðòâ

ãîëîäîìîð³â” (ïî÷àòîê õîäè ïàì’ÿò³ î

14.00 â³ä ñò. ì. "Àðñåíàëüíà", ïî÷àòîê ïà-

íàõèäè î 15.00, çàãàëüíîíàö³îíàëüíà õâè-

ëèíà ìîâ÷àííÿ î 16.00); âñåóêðà¿íñüêà

³í³ö³àòèâà “Çàïàëè ñâ³÷êó ïàì’ÿò³” — çà-

ïàëþâàííÿ óêðà¿íöÿìè ñâ³÷îê ó â³êíàõ

ñâî¿õ äîì³âîê î 16.00; ãðîìàäñüê³ ïîìè-

íàëüí³ çàõîäè íà öåíòðàëüíèõ ïëîùàõ

ì³ñò ïî âñ³é Óêðà¿í³ �

У місті презентують програму
співпраці Міжнародної 
асоціації вчителів

Äî êè¿âñüêîãî ë³öåþ “²íòåëåêò” ç ìåòîþ

ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ çàâ³òàëè ïðåäñòàâíèêè

Ì³æíàðîäíî¿ àñîö³àö³¿ â÷èòåë³â Ïîëüù³,

Àâñòð³¿ òà ²òàë³¿, à òàêîæ øêîëÿð³ ç ã³ìíàç³¿

³ì. Ñòàí³ñëàâà Êîñòêè (ì. ªäíîðîæåöü,

Ïîëüùà). Òàê, 21 ëèñòîïàäà ãîëîâà àñîö³-

àö³¿ Ð³÷àðä ßê³ìîâè÷ îçíàéîìèòü óêðà¿í-

ñüêèõ ïåäàãîã³â ³ç ä³ÿëüí³ñòþ ì³æíàðîäíî¿

îðãàí³çàö³¿. Òàê, àñîö³àö³ÿ â÷èòåë³â ºâðî-

ïåéñüêèõ êðà¿í ìàº ê³ëüêà íàïðÿìê³â ðîáî-

òè, çîêðåìà ï³äòðèìóº ïðîãðàìó ó÷í³â-

ñüêèõ îáì³í³â òà ñï³âäðóæíîñò³, îðãàí³çî-

âóº ñïîðòèâí³ òàáîðè òà òàáîðè “Êàí³êóëè

â ªâðîï³”, òóðèñòè÷í³ êðàºçíàâ÷³ ïðîãðàìè

åêîëîã³÷íîãî íàïðÿìêó òà ð³çíîìàí³òí³ îñ-

â³òí³ ïðîãðàìè.

Çíàéîìèòèìåòüñÿ ç³ ñòîëèöåþ Óêðà¿íè

òà ðîáîòîþ ë³öåþ “²íòåëåêò” ïîëüñüêà äå-

ëåãàö³ÿ äî 23 ëèñòîïàäà. Òàê³ çàõîäè ïîâí³-

ñòþ â³äïîâ³äàþòü çàâäàííÿì, âèçíà÷åíèì

ñîö³àëüíèìè ³í³ö³àòèâàìè Ïðåçèäåíòà

Óêðà¿íè “Ä³òè — ìàéáóòíº Óêðà¿íè” �

Зеленбудівці отримали нову
техніку

Ðàéîíí³ êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà ç óòðè-

ìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü îòðèìàëè àãðå-

ãàòè — 10 îäèíèöü ìàëîãàáàðèòíî¿ òåõí³-

êè. Êîæåí áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé äèçåëü-

íèé àãðåãàò ç íàâ³ñíèì îáëàäíàííÿì —

êîâø, âàíòàæíèé ïðèñòð³é, êîñàðêà, êóëü-

òèâàòîð. Òîáòî îäèí ôàõ³âåöü çäàòåí âèêî-

íóâàòè ð³çí³ ôóíêö³¿, ñåðåä ÿêèõ: âàíòàæí³

ðîáîòè, âèêîøóâàííÿ ãàçîí³â, ïðèáèðàííÿ

ñí³ãó àáî ëèñòÿ, ó òîìó ÷èñë³ ³ íà ïàðêîâèõ

àëåÿõ, ï³äãîòîâêà ´ðóíòó äî ïîñàäêè. Öå

äîçâîëÿº çàîùàäæóâàòè çíà÷í³ áþäæåòí³

êîøòè íà ïàëèâî òà ðàö³îíàëüíî ï³ä³éòè äî

âèêîðèñòàííÿ êàäðîâîãî ðåñóðñó.

Äëÿ ïðèêëàäó, áëèçüêî 3-õ ë³òð³â ïàëü-

íîãî âèòðà÷àºòüñÿ íà 1 ìîòîãîäèíó, ó ïî-

ð³âíÿíí³ ç ÌÒÇ-82 âèòðà÷àºòüñÿ 7—8 ë³òð³â

äèçåëüíîãî ïàëüíîãî íà 1 ìîòîãîäèíó. Íà-

ðàç³ çà äîïîìîãîþ àãðåãàòó ôàõ³âö³ çåëåíî-

ãî ãîñïîäàðñòâà êóëüòèâóþòü ä³ëÿíêè äëÿ

ïîäàëüøîãî âèñ³âó ãàçîííèõ òðàâ �

Íîâèíè

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

К
ожен з нас хоч
раз в житті мріяв
про небо. Навіть
у наш прагма�

тичний час професія
льотчика залишається
однією з найпрестижні�
ших та найбажаніших
для молоді. Втілити у
життя свою дитячу мрію
мають можливість май�
же триста вихованців
Малої повітряної акаде�
мії в Солом’янському
районі міста. Вчора з ро�
ботою навчального за�
кладу ознайомився за�
ступник голови КМДА
Віктор Корж.
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96 Комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр"
Святошинського району м. Києва (ділянки
за адресами: вул. Симиренка,10; вул.
Ушакова,16; вул. Крамського,10)

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

97 Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�санітарної
допомоги №1" Голосіївського району 
м. Києва (ділянка за адресою: вул.
Маршала Якубовського,6 )

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

98 Управління освіти Голосіївської районної 
в місті Києві державної адміністрації  в
частині площ, що орендує комунальне
некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги
№1" Голосіївського району м. Києва
(ділянка за адресою: вул. Набережно�
Корчуватська, 56/66)

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

99 Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�санітарної
допомоги №2" Голосіївського району 
м. Києва (ділянки за адресами: вул.
Голосіївська,53; вул. Червоноармійська,
104 )

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

100 Комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр"
Голосіївського району м. Києва (ділянка 
за адресою: пр. 40�річчя Жовтня, 59�а)

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

101 Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�санітарної
допомоги №1" Шевченківського району 
м. Києва (ділянки за адресами: вул.
Б.Хмельницького,37; вул.
Б.Хмельницького,46; вул. Зоологічна,3)

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

102 Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�санітарної
допомоги №2" Шевченківського району 
м. Києва (ділянки за адресами: вул.
М.Пимоненка,10; вул. Білоруська,11�б)

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

103 Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�санітарної
допомоги №3" Шевченківського району 
м. Києва (ділянки за адресами: вул.
Ризька,1; вул. Овруцька,23; вул.
Щербакова,70 ; вул. Салютна,23; вул.
Салютна, 23�а(корпус 3);вул. Ольжича,16)

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

104 Комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр"
Шевченківського району м. Києва (ділянки
за адресами: вул. Саксаганського,100; 
вул. Комінтерна, 2/4)

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

105 Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�санітарної
допомоги №1" Солом'янського  району 
м. Києва (ділянка за адресою: 
пр. Космонавта Комарова ,3)

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

106 Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�санітарної
допомоги №2" Солом'янського  району 
м. Києва (ділянки за адресами: вул.
Солом'янська,17; вул. Єреванська,6; 
пр. Червонозоряний,2)

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

107 Комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр"
Солом'янського району м. Києва (ділянка за
адресою: вул. Гарматна, 36)

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про визнання такими, 
що втратили чинність, деяких рішень 

Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 236/9724 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто

герой Київ”, “Про автомобільний транспорт”, постанов Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року
№ 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному марш

руті загального користування”, від 18 лютого 1997 року № 176 “Про затвердження Правил надання послуг па

сажирського автомобільного транспорту”, з метою приведення рішень Київської міської ради у відповід

ність до вимог законодавства України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення доповнень до додатка 
до рішення Київської міської ради 

від 01 листопада 2012 року № 303/8587 
“Про перейменування комунального 

автотранспортного підприємства № 273904 
та реорганізацію комунального підприємства 

“Підрядне спеціалізоване шляхове 
ремонтно
будівельне управління”

Рішення Київської міської ради № 272/9760 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, врахову


ючи звернення комунального підприємства “Підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно
будівельне
управління” від 12 лютого 2013 року № 71 та публічного акціонерного товариства “Акціонерна компанія “Ки

ївводоканал” від 19 лютого 2013 року № 378/41 та від 14 травня 2013 року № 1191/41, Київська міська рада

1.	Визнати	та�ими,	що	втратили	чинність,

рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради:

від	15	березня	2007	ро�	№ 260/921	“Про

затвердження	 Умов	 ор!анізації	 та	 прове-

дення	 �он�рс	 на	 перевезення	 пасажирів

на	 місь�их	 автобсних	 маршртах	 за!аль-

но!о	�ориствання		м.	Києві”;

від	22	листопада	2007	ро�	№ 1261/4094

“Про	 внесення	 змін	 до	 Умов	 ор!анізації	 та

проведення	�он�рс	на	перевезення	паса-

жирів	на	місь�их	автобсних	маршртах	за-

!ально!о	�ориствання		м.	Києві”;

від	13	вересня	2011	ро�	№ 6/6222	“Про

внесення	змін	до	Умов	ор!анізації	та	прове-

дення	 �он�рс	 на	 перевезення	 пасажирів

на	 місь�их	 автобсних	 маршртах	 за!аль-

но!о	�ориствання		м.	Києві”.

2.	Контроль	за	ви�онанням	цьо!о	рішення

по�ласти	 на	 постійн	 �омісію	 Київради	 з

питань	транспорт	та	зв’яз�.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

ВИРІШИЛА:

1.	 Доповнити	 додато�	 до	 рішення	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 від	 01	 листопада	 2012	 ро�

№ 303/8587	“Про	перейменвання	�омнально!о	автотранспортно!о	підприємства	№ 273904

та	реор!анізацію	�омнально!о	підприємства	“Підрядне	спеціалізоване	шляхове	ремонтно-б-

дівельне	правління”	позиціями	11 —	16	та�о!о	зміст:

2.	Контроль	за	ви�онанням	цьо!о	рішення	по�ласти	на	постійн	�омісію	Київсь�ої	місь�ої	ра-

ди	з	питань	власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

11. Ворота залізні 2001

12. Огорожа двору 1981

13. Майданчик під склад 1981

14. Водостік 1981

15. Пожежна водойма 1981

16. Естакада для мийки 1981

Про надання дозволу комісії 
з припинення управління комунального майна 

району виконавчого органу 
Оболонської районної у м. Києві ради 

(Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації) 
на списання боргу з орендної плати 
громадським організаціям інвалідів

Рішення Київської міської ради № 230/9718 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ра

ди з питань власності № 128 від 03 вересня 2012 року та звернення громадських організацій інвалідів Обо

лонського району м. Києва від 20 травня 2013 року № 66
05, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	 Дозволити	 �омісії	 з	 припинення	 прав-

ління	�омнально!о	майна	район	ви�онавчо-

!о	ор!ан	Оболонсь�ої	районної		м.	Києві	ра-

ди	(Оболонсь�ої	районної		м.	Києві	держав-

ної	 адміністрації)	 списати	 бор!	 з	 орендних

платежів		смі	220	296,98	!ривень	станом	на



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 320 листопада 2013 року

01	 січня	 2013	 ро�	 за	 орендовані	 	 2007 —

2009	ро�ах	!ромадсь�ими	ор!анізаціями	інва-

лідів	 Оболонсь�о!о	 район	 м.	 Києва	 нежилі

приміщення	 з!ідно	 з	 додат�ом	 до	 цьо!о	 рі-

шення.

2.	 Контроль	 за	 ви�онанням	цьо!о	рішення

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

�ої	ради	з	питань	бюджет	та	соціально-е�о-

номічно!о	розвит�.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

№
п/п

Адреса
орендованого
приміщення

Назва орендаря Номер
договору

Орендована
площа, кв. м

Борг по
орендній
платі, грн.

1 вул. Богатирська, 16�
а

Благодійне товариство допомоги
інвалідам та особам з
інтелектуальною недостатністю
"Джерела"

16043 119,0 86718,01

2 вул. Озерна, 26�а Спілка матерів розумово
відсталих інвалідів Оболонського
району м. Києва "Сонячний
промінь"

16220 142,0 15205,53

3 вул. Північна, 4�г Товариство реабілітації дітей�
інвалідів м. Києва "Дитинство"

16068 130,0 37107,44

4 Мінське шосе, 10�б Громадська організація "Центр
реабілітації інвалідів�
спинальників "Відродження�АРС"

16223 516,5 70438,88

5 вул. Автозаводська,
5�а

Київська територіальна первинна
організація № 3 Українського
товариства сліпих

12198 105,0 10827,12

Всього: 1012,5 220296,98

Додато�

до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради

від	23.10.2013	№	230/9718

Перелік
громадських та благодійних організацій інвалідів, 

по яких комісії з припинення управління комунального майна району
виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві ради 
(Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації) 

дозволено списати борг з орендної плати

Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

Про порушення перед 
Головою Верховної Ради України 

клопотання про нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України 

Мірошникова Юрія Володимировича
Рішення Київської міської ради № 228/9716 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже

ного Постановою Верховної Ради України від 15.12.2005 № 3216
IV “Про внесення змін до Постанови Верхов

ної Ради України “Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	 Поршити	 �лопотання	 перед	 Головою

Верховної	 Ради	 У�раїни	 про	 на!ородження

Почесною	!рамотою	Верховної	Ради	У�раїни

Мірошни�ова	Юрія	Володимировича —	 пре-

зидента	приватно!о	а�ціонерно!о	товариства

“Авіа�омпанія	 “Міжнародні	 Авіалінії	 У�раїни”

за	ба!аторічн	смлінн	працю,	висо�ий	про-

фесіоналізм,	 ва!омий	 особистий	 внесо�	 

розвито�	авіаційних	перевезень.

2.	 Управлінню	 �адрової	 роботи	 і	 на!ород

апарат	ви�онавчо!о	ор!ан	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції)	під!отвати	�лопотання	про	на!ородження

Почесною	!рамотою	Верховної	Ради	У�раїни

Мірошни�ова	Юрія	Володимировича —	 пре-

зидента	приватно!о	а�ціонерно!о	товариства

“Авіа�омпанія	 “Міжнародні	 Авіалінії	 У�раїни”

за	ба!аторічн	смлінн	працю,	висо�ий	про-

фесіоналізм,	 ва!омий	 особистий	 внесо�	 

розвито�	авіаційних	перевезень.

3.	 Контроль	 за	 ви�онанням	цьо!о	рішення

по�ласти	на	постійн	�омісію	Київради	з	пи-

тань	 місцево!о	 самоврядвання,	 ре!іональ-

них,	 міжнародних	 зв’яз�ів	 та	 інформаційної

політи�и.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про звільнення 
гр. Крамаренка Ю. О. від сплати 

пайової участі (внеску) у створенні соціальної 
та інженерно
транспортної інфраструктури 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 227/9715 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів)
у створенні соціальної та інженерно
транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ

ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” (із змінами і доповненнями), врахову

ючи звернення гр. Крамаренка Ю. О. від 31.01.2013 та протокол засідання постійної комісії Київради з питань
бюджету та соціально
економічного розвитку від 15.02.2013 № 4/130, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	Звільнити	!р.	Крамарен�а	Ю.	О.	від	спла-

ти	 пайової	 часті	 (внес�)	 	 створенні	 соці-

альної	 та	 інженерно-транспортної	 інфра-

стр�три	м.	Києва		зв’яз�	з	бдівництвом

індивідально!о	 житлово!о	 бдин�	 літ.	 “А”

за!альною	площею	403,90	�в.	м	(	т.	ч.	!араж

площею	28,80	�в.	м),	літ.	“Б”	площею	забдо-

ви	20,50	�в.	м,	літ.	“В”	площею	забдови	1,90

�в.	м	(за	даними	БТІ)	на	вл.	Словечансь�ій,

5		Солом’янсь�ом	районі	м.	Києва.

2.	 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 взаємодію з Головним управлінням 
Держземагентства у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 291/9779 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про

Державний земельний кадастр”, Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого поста

новою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, доручень Президента України від 21.02.2013 (до
№ 074/10452
01 від 20.02.2013), Першого віце
прем’єр
міністра України від 01.02.2013 № 3477/1/1
13, врахо

вуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс

трації) від 05.03.2013 № 284 “Про створення робочої групи з питань взаємодії виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) з територіальним органом Державного агентства
земельних ресурсів України у місті Києві щодо забезпечення ведення Державного земельного кадастру та
інформаційної взаємодії”, з метою забезпечення ведення Державного земельного кадастру та інформацій

ної взаємодії Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	Департамент	земельних	ресрсів	ви�о-

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

сь�ої	місь�ої	 державної	 адміністрації)	 забез-

печити	 Головне	 правління	 Держзема!ент-

ства		м.	Києві:

1.1.	Достпом	до	до�ментації	із	землест-

рою,	 я�а	 збері!ається	 Департаментом	 зе-

мельних	 ресрсів	 ви�онавчо!о	 ор!ан	 Київ-

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

ної	адміністрації).

1.2.	 Достпом	 до	 автоматизованої	 систе-

ми —	про!рамно!о	�омпле�с	“Кадастр”.

1.3.	Місцями	для	роботи	та	�омп’ютерною

техні�ою	 повноважених	 працівни�ів	 для	 ви-

�онання	підпн�тів	 1.1	 та	1.2	пн�т	1	цьо!о

рішення.

2.	 Головном	 правлінню	 Держзема!ент-

ства		м.	Києві	надавати	ви�онавчом	ор!ан

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

жавній	 адміністрації)	 інформацію	щодо	 дер-

жавної	реєстрації	земельних	діляно�		м.	Ки-

єві	та	державної	реєстрації	прав	на	них.

3.	Офіційно	оприлюднити	це	рішення	шля-

хом	 опблі�вання	 	 !азеті	 Київсь�ої	 місь�ої

ради	“Хрещати�”	(справа	А-20737).

4.	 Контроль	 за	 ви�онанням	цьо!о	рішення

по�ласти	на	постійн	�омісію	Київради	з	пи-

тань	 земельних	 відносин,	містобдвання	 та

архіте�три.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання статусу 
скверу земельній ділянці 

площею близько 3,0 га вздовж
вул. Столєтова у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 242/9730 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7, статей 51
53 Закону України “Про природно
заповідний
фонд України” та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також врахову

ючи звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	 Надати	 статс	 с�вер	 земельній	 ділянці,

в�ритій	зеленими	насадженнями,	площею	близь-

�о	3,0	!а	вздовж	вл.	Столєтова		Голосіївсь�ом

районі	м.	Києва	 (за	 ви�люченням	земельної	ді-

лян�и	з	�адастровим	номером	82:415:228).

2.	Внести	зміни	до	“Про!рами	розвит�	зе-

леної	зони	м.	Києва	до	2010	ро�	та	�онцеп-

ції	 формвання	 зелених	 насаджень	 в	 цен-

тральній	частині	міста”,	затверджених	рішен-

ням	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 від	 19.07.2005

№ 806/3381	 та	 продовжених	 на	 період	 до

2015	ро�	рішенням	Київсь�ої	місь�ої	ради	від

27.11.2009	№ 714/2783	(таблиця	2	“Озелене-

ні	 території	 за!ально!о	 �ориствання	 м.	 Ки-

єва,	 що	 відповідають	 типоло!ічним	 озна�ам

та	 планвальним	 вимо!ам”),	 додавши	 зе-

мельн	 ділян�,	 визначен	 пн�том	 1	 цьо!о

рішення,	 до	 перелі�	 с�верів	 Голосіївсь�о!о

район	м.	Києва.

3.	 Київсь�ом	 �омнальном	 об’єднанню

зелено!о	бдівництва	та	е�сплатації	зеле-

них	 насаджень	 міста	 “Київзеленбд”	 ви�о-

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	здійс-

нити	 ор!анізаційно-правові	 заходи	 щодо

оформлення	 та	 бла!острою	 ділян�и	 пло-

щею	близь�о	3,0	!а	вздовж	вл.	Столєтова

	Голосіївсь�ом	районі	м.	Києва.

4.	 Це	 рішення	 Київради	 офіційно	 опри-

люднити	в	�омнальних	засобах	масової	ін-

формації.

5.	Контроль	за	ви�онанням	цьо!о	рішення

по�ласти	 на	 постійн	 �омісію	 Київради	 з

питань	е�оло!ічної	політи�и.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про оголошення природних об’єктів 
ботанічними пам’ятками природи місцевого значення 

у м. Києві
Рішення Київської міської ради № 241/9729 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно пункту і) статті 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, ста

тей 27
28, 51
53 Закону України “Про природно
заповідний фонд України”, розглянувши клопотання Дер

жавного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві (лист від 30.04.2013 № 05

05/1745), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	О!олосити	природні	об’є�ти	ботанічни-

ми	пам’ят�ами	природи	місцево!о	 значен-

ня	з!ідно	з	додат�ом.

2.	 Департамент	 місь�о!о	 бла!острою

та	 збереження	 природно!о	 середовища

забезпечити	 передач	 зазначених	 при-

родних	об’є�тів	їх	власни�ам	і	�ориства-

чам	 під	 охорон	 з	 оформленням	 охорон-

них	 зобов’язань	 щодо	 забезпечення	 ре-

жим	 охорони	 та	 збереження	 цих	 об’є�-

тів.

3.	 Взяти	 до	 відома,	 що	 відповідно	 до

статті	27	За�он	У�раїни	“Про	природно-за-

повідний	фонд	У�раїни”	о!олошення	зазна-

чених	 об’є�тів	 ботанічними	 пам’ят�ами

природи	 місцево!о	 значення	 проводиться

без	 вилчення	 земельних	 діляно�	 	 їх

власни�ів	або	�ориствачів.

4.	Контроль	за	ви�онанням	цьо!о	рішення

по�ласти	 на	 постійн	 �омісію	 Київради	 з

питань	е�оло!ічної	політи�и.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 4 20 листопада 2013 року

Додато�

до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради

від	23.10.2013	№	241/9729

Перелік
природних об’єктів, які оголошуються 

ботанічними пам’ятками природи місцевого значення 
у м. Києві

№ з/п Назва Місце
розташування

Площа, 
га

Власники або
користувачі
природних

об'єктів

Коротка
характеристика

об'єктів

1 "Дуби
Рильського"

м. Київ, вздовж
стежки від джерела та
купелі в Голосіївській
пустині до вул.
Блакитного в 700�
1000 м від цієї вулиці
та навпроти 
буд. № 10 на 
вул. Блакитного

— Національний
природний парк
"Голосіївський"

П'ять дерев дуба
черешчатого
віком 200�300
років

Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін 
та доповнень до переліку 

природоохоронних заходів 
у місті Києві у 2013 році

Рішення Київської міської ради № 244/9732 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 16 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 47 Закону України

“Про охорону навколишнього природного середовища”, Положення про Київський міський фонд охорони
навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.09.1998
№ 10/111 (в редакції рішення Київської міської ради від 26.02.2010 № 18/3456) та з метою подальшого оздо

ровлення довкілля, поліпшення екологічного і санітарного стану столиці Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	Внести	зміни	та	доповнення	до	Перелі-

�	природоохоронних	заходів		місті	Києві,

що	фінансватимться	з	Київсь�о!о	місь�о-

!о	фонд	 охорони	 нав�олишньо!о	 природ-

но!о	 середовища	 	 2013	 році,	 затвердже-

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

21.02.2013	№ 26/9083	 “Про	 затвердження

перелі�	 природоохоронних	 заходів	 	місті

Києві		2013	році”,	з!ідно	з	додат�ом.

2.	Контроль	за	ви�онанням	цьо!о	рішення

по�ласти	 на	 постійн	 �омісію	 Київради	 з

питань	е�оло!ічної	політи�и.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додато�

до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради

від	23.10.2013	№244/9732

Зміни та доповнення 
до Переліку природоохоронних заходів у місті Києві,
що фінансуватимуться з Київського міського фонду

охорони природного середовища 
у 2013 році

Доповнити	розділ	1.	“Охорона	та	раціональне	ви�ористання	водних	ресрсів”	новими	пози-

ціями	1.26 —	1.30	та�о!о	зміст:

1.26. Розчистка, благоустрій та водопониження р. Нивка у  мікрорайоні  Жуляни. І черга: поліпшення сані�
тарно�технічного стану, у т. ч. проектні роботи

1.27. Винесення в натуру прибережних захисних смуг водних об’єктів  м. Києва, в тому числі проектні ро�
боти, виготовлення та встановлення водоохоронних знаків

1.28. Регулювання рівня води водойми “озеро Глінка” з виконанням  берегоукріплення та благоустрою пів�
денної її частини, у т. ч. проектні роботи

1.29. Розчистка, благоустрій та оздоровлення водойм (№ 94 та № 129) у 2�му мкр. ж\м Позняки (оз. Жан�
дарка), у т. ч. проектні роботи

1.30. Розробка проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж іхтіолого�ботанічного заказника
оз. Вербне

Про внесення змін 
до рішень Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 428 / 9916 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 26, 42, 60, 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 17, 74

Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року № 541 “Про за

твердження Порядку надання місцевих гарантій” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ди	від	02	жовтня	2013	ро�	№ 13/9601	“Про

заходи	щодо	залчення	�редит	від	Північної

е�оло!ічної	 фінансової	 �орпорації	 (НЕФКО)

та	надання	місцевої	!арантії”	та�і	зміни:

1.1.	 У	 те�сті	 рішення	 після	 слів	 “Грпа

впровадження	прое�т	з	енер!озбереження

в	 адміністративних	 і	 !ромадсь�их	 бдівлях

м.	Києва”	доповнити	словами	“ви�онавчо!о

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

місь�ої	державної	адміністрації)”.

1.2.	У	пн�ті	1	рішення	слова	“м.	Київ”	за-

мінити	 словами	 “з	 місцезнаходженням	 за

та�ою	 адресою:	 У�раїна,	 01601,	 м.	 Київ,

вл.	Б.	Хмельниць�о!о,	3-А”.

1.3.	Пн�т	7	рішення	ви�ласти	в	та�ій	ре-

да�ції:

“7.	Дорчити	�омнальном	підприємств

“Київжитлоспеце�сплатація”	�ласти	до!о-

вір	пор�и	з	Київсь�ою	місь�ою	радою	що-

до	 забезпечення	 ви�онання	 зобов’язань

�омнально!о	підприємства	“Грпа	впрова-

дження	 прое�т	 з	 енер!озбереження	 в	 ад-

міністративних	 і	 !ромадсь�их	 бдівлях	

м.	 Києва”	 ви�онавчо!о	 ор!ан	 Київсь�ої

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

адміністрації)	перед	Київсь�ою	місь�ою	ра-

дою.	 Встановити,	 що	 пор�а	 надається	 

розмірі	всіх	зобов’язань	�омнально!о	під-

приємства	 “Грпа	впровадження	прое�т	 з

енер!озбереження	 в	 адміністративних	 і

!ромадсь�их	бдівлях	м.	Києва”	ви�онавчо-

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

місь�ої	 державної	 адміністрації)	 відповідно

до	 Кредитно!о	 до!овор,	 зазначено!о	 в

пн�ті	1	цьо!о	рішення."

2.	 Внести	 до	 рішення	 Київсь�ої	 місь�ої

ради	 від	 02	 жовтня	 2013	 ро�	№ 12/9600

“Про	 заходи	 щодо	 залчення	 �редит	 від

Північної	 е�оло!ічної	 фінансової	 �орпорації

(НЕФКО)	та	надання	місцевої	!арантії	та	ви-

знання	рішень	Київради	та�ими,	що	втрати-

ли	чинність”	та�і	зміни:

2.1.	 У	 те�сті	 рішення	 після	 слів	 “Грпа

впровадження	прое�т	з	енер!озбереження

в	 адміністративних	 і	 !ромадсь�их	 бдівлях

м.	Києва”	доповнити	словами	“ви�онавчо!о

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

місь�ої	державної	адміністрації)”.

2.2.	У	пн�ті	1	рішення	слова	“м.	Київ”	за-

мінити	 словами	 “з	 місцезнаходженням	 за

та�ою	 адресою:	 У�раїна,	 01601,	 м.	 Київ,

вл.	Б.	Хмельниць�о!о,	3-А”.

2.3.	Пн�т	7	рішення	ви�ласти	в	та�ій	ре-

да�ції:

“7.	 Дорчити	 �омнальном	 підприємств

“Київжитлоспеце�сплатація”	 �ласти	 до!о-

вір	пор�и	з	Київсь�ою	місь�ою	радою	щодо

забезпечення	 ви�онання	 зобов’язань	 �ом-

нально!о	підприємства	“Грпа	впровадження

прое�т	 з	 енер!озбереження	 в	 адміністра-

тивних	і	!ромадсь�их	бдівлях	м.	Києва”	ви-

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

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	перед

Київсь�ою	 місь�ою	 радою.	 Встановити,	 що

пор�а	надається		розмірі	всіх	зобов’язань

�омнально!о	 підприємства	 “Грпа	 впрова-

дження	прое�т	з	енер!озбереження	в	адмі-

ністративних	 і	 !ромадсь�их	 бдівлях	 м.	 Ки-

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

ди	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

відповідно	до	Кредитно!о	до!овор,	зазначе-

но!о	в	пн�ті	1	цьо!о	рішення."

3.	Контроль	за	ви�онанням	цьо!о	рішення

по�ласти	 на	 постійн	 �омісію	 Київради	 з

питань	бюджет	та	соціально-е�ономічно!о

розвит�.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження 
договорів

Рішення Київської міської ради № 429 /9917 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 час


тини третьої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень Київської міської
ради від 02 жовтня 2010 року № 13/9601 “Про заходи щодо залучення кредиту від Північної екологічної фі

нансової корпорації (НЕФКО) та надання місцевої гарантії” та № 12/9600 “Про заходи щодо залучення кре

диту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) та надання місцевої гарантії та визнання рі

шень Київради такими, що втратили чинність” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	Затвердити	�редитні	до!овори	та	до!о-

вори	!арантії:

1.1.	 Кредитний	 до!овір,	 �ладений	 13

листопада	2013	ро�	між	�омнальним	під-

приємством	 “Грпа	 впровадження	 прое�т

з	 енер!озбереження	 в	 адміністративних	 і

!ромадсь�их	бдівлях	м.	Києва”	ви�онавчо-

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

місь�ої	 державної	 адміністрації)	 та	 Північ-

ною	 е�оло!ічною	 фінансовою	 �орпорацією

(НЕФКО),	за	я�им	НЕФКО	по!одилась	нада-

ти	 цьом	 �омнальном	 підприємств	 �ре-

дит		розмірі	4	000	000,0	!рн	(чотири	міль-

йони	!ривень).

1.2.	До!овір	!арантії,	 �ладений	13	лис-

топада	 2013	 ро�	 між	 Київсь�ою	 місь�ою

радою	 та	 Північною	 е�оло!ічною	фінансо-

вою	�орпорацією	(НЕФКО),	щодо	!арант-

вання	 зобов’язань	 �омнально!о	 підпри-

ємства	 “Грпа	 впровадження	 прое�т	 з

енер!озбереження	 в	 адміністративних	 і

!ромадсь�их	 бдівлях	 м.	 Києва”	 ви�онав-

чо!о	 ор!ан	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 (Київ-

сь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації)	 за

Кредитним	 до!овором	 від	 13	 листопада

2013	ро�,	за	я�им	НЕФКО	по!одилась	на-

дати	 цьом	 �омнальном	 підприємств

�редит	 	 розмірі	 4	 000	 000,0	 !рн	 (чотири

мільйони	!ривень).

1.3.	 Кредитний	 до!овір,	 �ладений	 13

листопада	2013	ро�	між	�омнальним	під-

приємством	 “Грпа	 впровадження	 прое�т

з	 енер!озбереження	 в	 адміністративних	 і

!ромадсь�их	бдівлях	м.	Києва”	ви�онавчо-

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

місь�ої	 державної	 адміністрації)	 та	 Північ-

ною	 е�оло!ічною	 фінансовою	 �орпорацією

(НЕФКО),	за	я�им	НЕФКО	по!одилась	нада-

ти	 цьом	 �омнальном	 підприємств	 �ре-

дит		розмірі	5	000	000,0	євро	(п’ять	міль-

йонів	євро).

1.4.	До!овір	!арантії,	�ладений	13	листо-

пада	2013	ро�	між	Київсь�ою	місь�ою	ра-

дою	 та	 Північною	 е�оло!ічною	 фінансовою

�орпорацією	 (НЕФКО),	 щодо	 !арантвання

зобов’язань	 �омнально!о	 підприємства

“Грпа	впровадження	прое�т	з	енер!озбе-

реження	 в	 адміністративних	 і	 !ромадсь�их

бдівлях	м.	Києва”	ви�онавчо!о	ор!ан	Ки-

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

жавної	адміністрації)	за	Кредитним	до!ово-

ром	 від	 13	 листопада	 2013	 ро�,	 за	 я�им

НЕФКО	 по!одилась	 надати	 цьом	 �ом-

нальном	 підприємств	 �редит	 	 розмірі	

5	000	000,0	євро	(п’ять	мільйонів	євро).

2.	 Затвердити	 до!овори,	 �ладені	 відпо-

відно	 до	 статті	 17	 Бюджетно!о	 �оде�с

У�раїни:

2.1.	 До!овір	 пор�и	 № 1,	 �ладений	 13

листопада	2013	ро�	між	�омнальним	під-

приємством	 “Київжитлоспеце�сплатація”

та	Київсь�ою	місь�ою	радою.

2.2.	 До!овір	 пор�и	 № 2,	 �ладений	 13

листопада	2013	ро�	між	�омнальним	під-

приємством	 “Київжитлоспеце�сплатація”

та	Київсь�ою	місь�ою	радою.

3.	Контроль	за	ви�онанням	мов	до!ово-

рів,	зазначених		пн�тах	1.1 —	1.4	та	2.1 —

2.4	цьо!о	рішення,	по�ласти	на	ви�онавчий

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

�	державн	адміністрацію).

4.	Контроль	за	ви�онанням	цьо!о	рішення

по�ласти	 на	 постійн	 �омісію	 Київради	 з

питань	бюджет	та	соціально-е�ономічно!о

розвит�.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Про затвердження змін 
до Заходів з оновлення зеленої зони м. Києва, 

запланованих Київським комунальним об’єднанням 
зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень 

міста “Київзеленбуд” на 2013 рік
Розпорядження № 1772 від 3 жовтня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених
пунктів”, рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013
рік”, рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 384/6600 “Про затвердження Порядку вида

лення зелених насаджень на території міста Києва”, з метою виконання робіт з озеленення, реконструкції,
капітального ремонту парків, скверів та вуличних насаджень, оновлення зеленої зони м. Києва та поліпшен

ня санітарного стану міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Затвердити	зміни	до	Заходів	з	оновлен-

ня	зеленої	зони	м.	Києва,	запланованих	Київ-

сь�им	 �омнальним	 об’єднанням	 зелено!о

бдівництва	 та	 е�сплатації	 зелених	 наса-

джень	міста	 “Київзеленбд”	 на	 2013	 рі�,	 за-

тверджених	 розпорядженням	 ви�онавчо!о

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

�ої	 державної	 адміністрації)	 від	 14	 люто!о

2013	ро�	№ 197,	(	реда�ції	розпорядження

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	від

30	серпня	2013	ро�	№ 1493),	що	додаються.

2.	 Застпни�ові	 !олови	 Київсь�ої	 місь�ої

державної	 адміністрації	 з!ідно	 з	 розподілом

обов’яз�ів	прийняти	рішення	щодо	висвітлен-

ня	в	засобах	масової	інформації	зміст	цьо!о

розпорядження.

3.	Контроль	за	ви�онанням	цьо!о	розпоря-

дження	 по�ласти	 на	 застпни�ів	 !олови

Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з!ід-

но	з	розподілом	обов’яз�ів.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

03.10.2013	№	1772

Зміни
до Заходів з оновлення зеленої зони м. Києва, 

запланованих Київським комунальним об’єднанням 
зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень

міста “Київзеленбуд” на 2013 рік
Позицію	18	Заходів	з	оновлення	зеленої	зони	м.	Києва,	запланованих	Київсь�им	�омналь-

ним	об’єднанням	зелено!о	бдівництва	та	е�сплатації	зелених	насаджень	міста	“Київзелен-

бд”	на	2013	рі�	ви�ласти	в	настпній	реда�ції:

"

"

18. Закупівля квіткової продукції для створення
районних експозицій та виставок квітів на тери�
торії Печерського ландшафтного парку (виставка
квітів, приурочена святкуванню Дня Незалежно�
сті України, та осіння виставка хризантем)

920,00

Заступник голови – керівник апарату О. Пузанов

Про зміни у складі Комітету 
з економічних реформ виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1743 від 1 жовтня 2013 року
У зв’язку зі змінами персонального складу Комітету з економічних реформ виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації), в межах повноважень місцевого органу виконав

чої влади:

1.	Затвердити	зміни	до	с�лад	Комітет	з

е�ономічних	 реформ	 ви�онавчо!о	 ор!ан

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

державної	 адміністрації),	 затверджено!о

розпорядженням	 ви�онавчо!о	 ор!ан	 Київ-

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

жавної	адміністрації)	від	30	березня	2010	р.

№ 194	(в	реда�ції	розпорядження	ви�онав-

чо!о	 ор!ан	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 (Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	від	04

вересня	2013	р.	№ 1518):

1.1.	Вивести	зі	с�лад	Комітет:

Решет�а	 Дмитра	 Геор!ійовича —	 члена

Громадсь�ої	 ради	 при	 ви�онавчом	 ор!ані

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

державній	 адміністрації),	 повноважено!о

представни�а	 Міжнародно!о	 бла!одійно!о

фонд	 Н.	 Потопаєвої,	 дире�тора	 департа-

мент	ТОВ	“НВП	РОМСАТ”	(за	з!одою).

1.2.	Увести	до	с�лад	Комітет:

Брма�	Марин	Петрівн —	!олов	Гро-

мадсь�ої	ради	при	ви�онавчом	ор!ані	Ки-

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

жавній	 адміністрації),	 президента	 У�раїн-

сь�о!о	Центр	сспільно!о	розвит�,	�.	по-

літ,	н.,	доцента	(за	з!одою);

Би�овця	В’ячеслава	Михайловича —	пер-

шо!о	віце-президента,	!енерально!о	дире�-

тора	 Спіл�и	 підприємців	 малих,	 середніх	 і

приватизованих	підприємств	У�раїни,	!оло-

в	Комітет	з	соціальних	та	е�ономічних	пи-

тань	Громадсь�ої	ради	при	ви�онавчом	ор-

!ані	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ій	місь�ій

державній	адміністрації)	(за	з!одою).

2.	 Застпни�	 !олови	 Київсь�ої	 місь�ої

державної	 адміністрації-�ерівни�ові	 апара-

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

ди	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції)	Пзанов	О.	Г.	прийняти	рішення	щодо

висвітлення	 в	 засобах	 масової	 інформації

зміст	цьо!о	розпорядження.

Голова О. Попов

Про затвердження Статуту 
комунального некомерційного підприємства 

“Центр первинної медико
санітарної допомоги № 2” 
Голосіївського району 

м. Києва
Розпорядження № 1760 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” на виконання рішення
Київської міської ради від 17 квітня 2013 року № 121/9178 “Про комунальне некомерційне підприємство
“Центр первинної медико
санітарної допомоги № 2” Голосіївського району м. Києва”, в межах функцій ор

гану місцевого самоврядування:

1.	Затвердити	Статт	�омнально!о	не�о-

мерційно!о	підприємства	“Центр	первинної

меди�о-санітарної	допомо!и	№ 2”	Голосіїв-

сь�о!о	район	м.	Києва,	що	додається.

2.	 Комнальном	 не�омерційном	 під-

приємств	 “Центр	 первинної	 меди�о-сані-

тарної	допомо!и	№ 2”	Голосіївсь�о!о	райо-

н	м.	Києва	зареєстрвати	Статт	в	поряд-

�,	 встановленом	 за�онодавством	 У�ра-

їни.

3.	Контроль	за	ви�онанням	цьо!о	розпоря-

дження	по�ласти	на	застпни�ів	!олови	Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з!ідно	з

розподілом	обов’яз�ів.

Голова О. Попов

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

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

від 29. 09. 2010 № 773  “Про будівництво інженерних мереж 
до житлових будинків в кварталі, 

обмеженому вулицями Полтавською, Дмитрівською, 
В. Чорновола (III квартал), 

у Шевченківському районі”
Розпорядження № 1766 від 3 жовтня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної
діяльності”, “Про дорожній рух”, з метою завершення робіт та стабільного забезпечення тепловою енергією
житлових будинків в кварталі, обмеженому вулицями Полтавською, Дмитрівською, В’ячеслава Чорновола,
зважаючи на звернення Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” від 19
серпня 2013 року № 04788/0/2
13, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести	зміни	до	розпорядження	ви�онав-

чо!о	 ор!ан	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 (Київ-

сь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації)	 від

29.	09.	2010	№ 773	“Про	бдівництво	інже-

нерних	мереж	до	житлових	бдин�ів	в	�вар-

талі,	 обмеженом	 влицями	 Полтавсь�ою,

Дмитрівсь�ою,	В.	Чорновола	(III	�вартал),	

Шевчен�івсь�ом	районі”:

У	 пн�ті	 1	 цифри	 “15.10.2013”	 замінити

цифрами	“15.07.2014”

Голова О. Попов

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

від 18 квітня 2013 року № 567  
“Про перекладання газопроводу 

середнього тиску Ду
200 мм 
на Ду
300 мм на проспекті Науки 

та реконструкцію його кранового колодязя”
Розпорядження № 1770 від 3 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 26 Зако

ну України “Про дорожній рух”, пункту 4 статті 20 Закону України “Про автомобільні дороги”, статті 2 Зако

ну України “Про благоустрій населених пунктів”, розпорядження Київської міської державної адміністра

ції від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово
транспортних спору

дах міста”, рішення Київської міської ради від 14 червня 2007 року № 868/1529 “Про передачу комунально

му підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛО

ФОНД” земельної ділянки для будівництва житлових будинків з об’єктами соціально
культурного призна

чення та підземним паркінгом у пров. Моторному, 3
а, 4, 6, 8 у Голосіївському районі м. Києва”, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Унести	до	розпорядження	ви�онавчо!о

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

місь�ої	державної	адміністрації)	від	18	�віт-

ня	2013	ро�	№ 567	“Про	пере�ладання	!а-

зопровод	середньо!о	тис�	Д-200	мм	на

Д-300	 мм	 на	 проспе�ті	 На�и	 та	 ре�он-

стр�цію	йо!о	�раново!о	�олодязя”	та�і	змі-

ни:

1.1.	 У	 пн�ті	 1	 та	 підпн�ті	 1.1	 пн�т	 1

розпорядження	 слова	 та	 цифри	 “до	 20

серпня”	замінити	словами	та	цифрами	“до

15	листопада”.

1.2.	 У	 підпн�ті	 1.2	 пн�т	 1	 розпоря-

дження	 слова	 та	 цифри	 “з	 22	 травня	 2013

ро�	до	23	травня	2013	ро�,	та	з	непарно-

!о	бо�	в	термін	з	24	травня	2013	ро�	до

25	 травня	2013	ро�”	 замінити	словами	та

цифрами	 “з	 24	 жовтня	 2013	 ро�	 до	 25

жовтня	 2013	 ро�,	 та	 з	 непарно!о	 бо�	 в

термін	з	26	жовтня	2013	ро�	до	27	жовтня

2013	ро�”.

1.3.	 У	 підпн�ті	 1.3	 пн�т	 1	 розпоря-

дження	 слова	 та	цифри	 “з	25	 червня	2013

ро�	 до	 03	 липня”	 замінити	 словами	 та

цифрами	“з	01	жовтня	2013	ро�	до	10	лис-

топада”.

2.	Контроль	за	ви�онанням	цьо!о	розпо-

рядження	 по�ласти	 на	 застпни�ів	 !олови

Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації

з!ідно	з	розподілом	обов’яз�ів.

Голова О. Попов

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 20 листопада 2013 року

1.	Державном	видавництв	“Преса	У�ра-

їни”	Державно!о	правління	справами	(далі

–	 ДВ	 “Преса	 У�раїни”)	 з!ідно	 з	 розробле-

ною	та	затвердженою		встановленом	по-

ряд�	 прое�тно-�ошторисною	 до�мента-

цією	здійснити	на	період	бдівництва	жит-

лово-офісно-тор!овельно-розважально!о

�омпле�с	на	вл.	Анрі	Барбюса,	52/1		Пе-

черсь�ом	районі	з	01	жовтня	2013	ро�	до

01	 жовтня	 2016	 ро�	 тимчасове	 зайняття

тротарів	 до	 бортово!о	 �аменя	 проїзної

частини	влиць	Анрі	Барбюса,	Сидора	Ков-

па�а,	 А�адемі�а	Філатова	 по	 всьом	 пери-

метр	відведеної	земельної	ділян�и	з	влаш-

тванням	 �ритих	 пішохідних	 !алерей	 за

мови	 ви�онання	 п.	 2	 цьо!о	 розпоряджен-

ня.

2.	ДВ	“Преса	У�раїни”:

2.1.	 Розробити	 та	 по!одити	 в	 правлінні

державної	 автомобільної	 інспе�ції	 ГУ	 МВС

У�раїни	в	м.	Києві	схем	ор!анізації	дорож-

ньо!о	рх	на	період	ви�онання	робіт.

2.2.	Роботи	ви�онати	відповідно	до	Пра-

вил	 бла!острою	 міста	 Києва,	 затвердже-

них	рішенням	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	25

!рдня	2008	ро�	№ 1051/1051.

2.3.	 Встановити	 о!орож,	 відповідні	 до-

рожні	 зна�и,	 освітлення,	 си!нальні	 ліхтарі,

забезпечити	 безпечний	 прохід	 пішоходів	 

місцях	ви�онання	робіт.

2.4.	 Після	 завершення	 робіт	 відновити

по�риття	 проїзної	 частини	 за	 типом	 існ-

ючо!о	на	повн	ширин	проїзної	частини	по

всій	довжині,	а	тротарів	на	всю	ширин —

фі!рними	 елементами	 мощення	 та	 пере-

дати	 за	 а�том	 �омнальном	 підприємств

“Шляхово-е�сплатаційне	 правління	 по

ремонт	та	триманню	автомобільних	шля-

хів	 та	 спорд	 на	 них	 Печерсь�о!о	 район	

м.	Києва”.

3.	 Відповідальність	 за	 безаварійне	 про-

ведення	робіт	по�ласти	на	дире�тора	Дер-

жавно!о	видавництва	“Преса	У�раїни”	Бон-

дарен�а	Р.	Б.

4.	 Застпни�ові	 !олови	 Київсь�ої	 місь�ої

державної	 адміністрації	 прийняти	 рішення

щодо	висвітлення	в	засобах	масової	інфор-

мації	зміст	цьо!о	розпорядження.

5.	Контроль	за	ви�онанням	цьо!о	розпо-

рядження	 по�ласти	 на	 застпни�а	 !олови

Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації

Кч�а	М.	І.

Голова О. Попов

Про тимчасове зайняття тротуарів 
на вулицях Анрі Барбюса, Сидора Ковпака, 
Академіка Філатова у Печерському районі 

Розпорядження № 1771 від 3 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” статей 6, 22, 23, 26 Зако


ну України “Про дорожній рух”, враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 924/7160 “Про надання Державному видавництву “Преса України” Державного управління справами зе

мельної ділянки для будівництва житлово
офісно
торговельно
розважального комплексу на вул. Анрі
Барбюса, 52/1 у Печерському районі м.Києва”, державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою від 02 березня 2012 року № 02
9
00137 та зважаючи на звернення Державного видавництва “Пре

са України” Державного управління справами від 19 липня 2013 року № 6
581
к, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

÷≈Õ“–¿À‹Õ¿ ¬»¡Œ–◊¿  ŒÃ≤—≤fl
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України 

в одномандатних виборчих округах на повторних виборах 
народних депутатів України 15 грудня 2013 року

Постанова № 334 від 18 листопада 2013 року

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви політичної партії про реєстрацію кандидатів у народні
депутати України, а також заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами для
реєстрації кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих 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 статті 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", керуючись 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.	Зареєстрвати	�андидатів		народні	дептати	У�раїни	в	одномандатних	виборчих	о�-

р!ах	на	повторних	виборах	народних	дептатів	У�раїни	15	!рдня	2013	ро�	з!ідно	з	до-

дат�ами	1	-	4.

Про виконання робіт з реконструкції 
кабельних мереж напругою 10 кВ 

на вулицях Верхньоключовій, Дашавській, 
Маміна
Сибіряка, Польовій 

в Солом’янському районі
Розпорядження № 1792 від 7 жовтня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
“Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, з метою підвищення на

дійності системи електропостачання в місті Києві та враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНО

ГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВЕНЕРГО”
від 23.07.2013 № 030/52/1
6113, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	 ПУБЛІЧНОМУ	 АКЦІОНЕРНОМУ	 ТОВА-

РИСТВУ	“КИЇВЕНЕРГО”	(далі —	ПАТ	“КИЇВ-

ЕНЕРГО”)	здійснити	за	власні	�ошти	відпо-

відно	до	розробленої	та	затвердженої	в	с-

тановленом	 поряд�	 прое�тно-�ошторис-

ної	до�ментації	 з	21	жовтня	2013	ро�	до

30	вересня	2014	ро�	ви�онання	робіт	з	ре-

�онстр�ції	 �абельних	 мереж	 напр!ою	 10

�В	з	част�овим	розриттям	тротарів	на	в-

лицях	Верхньо�лючовій,	Дашавсь�ій,	Мамі-

на-Сибіря�а,	 Польовій	 в	 Солом’янсь�ом

районі.

Перехід	проїзних	частин	влиць	Верхньо-

�лючової,	 Дашавсь�ої,	 Польової	 здійснити

за�ритим	 способом	 –	 методом	 !оризон-

тально!о	бріння.

Цей	 прое�т	 не	 передбачає	 повно!о	 або

част�ово!о	 пере�риття	 рх	 на	 проїзних

частинах	зазначених	влиць.

2.	ПАТ”КИЇВЕНЕРГО”:

2.1.	Забезпечити	дотримання	вимо!	чин-

но!о	за�онодавства	щодо	поряд�	ви�онан-

ня	бдівельних	робіт.

2.2.	 По!одити	 в	 правлінні	 ДАІ	 ГУ	 МВС

У�раїни	в	м.	Києві	схем	тимчасової	ор!ані-

зації	дорожньо!о	рх.

2.3.	Під	час	ви�онання	бдівельних	робіт	на

тротарах	 забезпечити	 вільний	 і	 безпечний

прохід	пішоходів	та	проїзд	автотранспорт	до

приле!лих	 бдин�ів	 і	 станов,	 встановивши

відповідн	о!орож,	а	та�ож		разі	необхідно-

сті	пішохідні	міст�и	шириною	не	менше	1,5	м.

2.4.	 Роботи,	 зазначені	 	 пн�ті	 1	 цьо!о

розпорядження,	 при	 необхідності	 ви�он-

вати	 в	 тризмінном	 режимі,	 забезпечючи

проїзд	автотранспорт	не	менше	ніж	3,5	м.

2.5.	Роботи	ви�онвати	з!ідно	з	Правила-

ми	 бла!острою	 м.	 Києва,	 затвердженими

рішенням	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 від	 25

!рдня	2008	ро�	№ 1051/1051.

2.6.	 Після	 завершення	 робіт	 відновити

по�риття	проїзних	частин	(заїзди	в	двори),

тротарів	за	типом	існючо!о	та	передати	їх

за	 а�том	 �омнальном	 підприємств

“Шляхово-е�сплатаційне	 правління	 по

ремонт	та	триманню	автомобільних	шля-

хів	та	спорд	на	них	Солом’янсь�о!о	райо-

н”	м.	Києва.

3.	Відповідальність	 за	своєчасне	 та	без-

аварійне	 ви�онання	 робіт	 по�ласти	 на	 за-

стпни�а	дире�тора	з	забезпечення	вироб-

ництва	 СТРУКТУРНОГО	 ВІДОКРЕМЛЕНОГО

ПІДРОЗДІЛУ	“КИЇВСЬКІ	ЕЛЕКТРИЧНІ	МЕРЕ-

ЖІ”	ПАТ	“КИЇВЕНЕРГО”	Головатен�а	С.	М.

4.	Контроль	за	ви�онанням	цьо!о	розпо-

рядження	 по�ласти	 на	 застпни�а	 !олови

Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації

Кч�а	М.	І.

Голова О. Попов

Про проектування та будівництво 
зовнішніх інженерних мереж до об’єкта 

“Тренувальна база з баскетболу 
на проспекті Генерала Ватутіна 

у Деснянському районі 
м. Києва”

Розпорядження № 1825 від 14 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою підготовки об’


єктів фізкультурно
спортивної інфраструктури та здійснення заходів для забезпечення проведення в Укра

їні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, в межах функцій органу місцевого само

врядування:

1.	Визначити	�омнальне	підприємство	з

тримання	та	е�сплатації	житлово!о	фон-

д	 спеціально!о	призначення	 “Спецжитло-

фонд”	 (далі —	 КП	 “Спецжитлофонд”)	 за-

мовни�ом	ви�онання	робіт	 з	прое�твання

та	 бдівництва	 зовнішніх	 інженерних	 ме-

реж	 до	 об’є�та	 “Тренвальна	 база	 з	 бас-

�етбол	 на	 проспе�ті	 Генерала	 Ваттіна	 

Деснянсь�ом	районі	м.	Києва”	(далі	–	Об’-

є�т).

2.	КП	“Спецжитлофонд”:

2.1.	 Отримати	 вихідні	 дані	 для	 прое�т-

вання	бдівництва	Об’є�та.

2.2.	 Забезпечити	 розроб�	 та	 затвер-

дження		встановленом	поряд�	прое�тно-

�ошторисної	до�ментації.

2.3.	 Визначити	 !енеральні	 прое�тні	 та

підрядні	ор!анізації	відповідно	до	вимо!	за-

�онодавства.

2.4.	 Забезпечити	 дотримання	 вимо!	 за-

�онодавства	щодо	поряд�	ви�онання	бді-

вельно-монтажних	робіт.

2.5.	 Ви�онати	 роботи	 з	 прое�твання	 та

бдівництва	зовнішніх	інженерних	мереж.

2.6.	Роботи	ви�онати	відповідно	до	Пра-

вил	 бла!острою	 міста	 Києва,	 затвердже-

них	рішенням	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	25

!рдня	2008	ро�	№ 1051/1051.

2.7.	Під	 час	 �ладання	до!оворів	 підряд

на	бдівництво	Об’є�та	передбачити	мови

щодо	надання	!енеральним	підрядни�ом	!а-

рантій	я�ості	ви�онаних	робіт	та	встановити

!арантійні	стро�и	е�сплатації	Об’є�та.

3.	Департамент	бдівництва	та	житлово-

!о	 забезпечення	 ви�онавчо!о	 ор!ан	 Київ-

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

жавної	 адміністрації)	 подати	 до	 Департа-

мент	е�ономі�и	та	 інвестицій	ви�онавчо!о

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

місь�ої	державної	адміністрації)	інвестицій-

ні	пропозиції	щодо	в�лючення	робіт,	зазна-

чених	 	 пн�ті	 1	 цьо!о	 розпорядження	 до

Про!рам	 е�ономічно!о	 і	 соціально!о	 роз-

вит�	м.	Києва	на	2013	рі�	та	настпні	ро�и

за	рахно�	бюджетних	�оштів.

4.	Контроль	за	ви�онанням	цьо!о	розпо-

рядження	 по�ласти	 на	 застпни�а	 !олови

Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації

Кч�а	М.	І.

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 06 листопада 2012 року № 1960 
“Про архітектурно
декоративне освітлення 

інженерно
транспортних споруд 
міста Києва”

Розпорядження № 1801 від 8 жовтня 2013 року
Відповідно до підпункту 7 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

статей 20 та 21 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Правил благоустрою міста Києва, за

тверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, з метою поліпшення ар

хітектурно
художнього образу міста Києва у вечірній та нічний час та підвищення комфортності його світ

лового середовища:

1.	 Унести	 до	 розпорядження	 ви�онавчо!о

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

�ої	державної	адміністрації)	від	06	листопада

2012	ро�	№ 1960	“Про	архіте�трно-де�ора-

тивне	 освітлення	 інженерно-транспортних

спорд	міста	Києва”,	та�і	зміни:

1.1.	У	підпн�ті	1.1	пн�т	1:

цифри	 “2012”	 замінити	цифрами	 “2013”;

доповнити	підпн�т	абзацом	десятим	та�о-

!о	зміст:	“Венеціансь�о!о	мост	через	Ве-

неціансь�	прото�	р.	Дніпро”.

1.2.	 У	 пн�ті	 2	 слова	 “Головном	 прав-

лінню	транспорт	та	зв’яз�”	замінити	сло-

вами	 “Департамент	 транспортної	 інфра-

стр�три”.

2.	Питання	висвітлення	в	засобах	масової

інформації	зміст	цьо!о	розпорядження	по-

�ласти	на	застпни�а	!олови	Київсь�ої	місь-

�ої	державної	адміністрації	 з!ідно	з	розпо-

ділом	обов’яз�ів.

3.	Контроль	за	ви�онанням	цьо!о	розпо-

рядження	 по�ласти	 на	 застпни�а	 !олови

Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації

Костю�а	М.	Д.

Голова О. Попов
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Додато 4
до постанови Центральної виборчої омісії від 18 листопада 2013 ро № 334

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі № 223

(місто Київ) на повторних виборах народних депутатів України 15 грудня 2013 року

Гримча Юрій Володимирович, народився 17 червня 1984 ро в місті Мо илів-Подільсь ий Вінниць ої області,
ромадянин У раїни, протя ом останніх п'яти ро ів проживає на території У раїни, освіта за альна середня, молодший
інспе тор- іноло , Мо илів-Подільсь а виправна олонія № 114, безпартійний, проживає в місті Мо илів-Подільсь ий
Вінниць ої області, с димість відс тня, самовис вання.
Ковальч Василь Гри орович, народився 24 сiчня 1958 ро в місті Полтаві, ромадянин У раїни, протя ом останніх

п'яти ро ів проживає на території У раїни, освіта вища, війсь овий пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Полтаві,
с димість відс тня, самовис вання.
Кострен о Оле сандр Сер ійович, народився 21 травня 1981 ро в місті Кривий Рі Дніпропетровсь ої області,

ромадянин У раїни, протя ом останніх п'яти ро ів проживає на території У раїни, освіта вища, олова ромадсь ої ради,
Бюро по боротьбі з ор пцією та ор анізованою злочинністю У раїни, безпартійний, проживає в місті Києві, с димість
відс тня, самовис вання.
Левчен о Андрій Ілларіонович, народився 18 люто о 1971 ро в місті Києві, ромадянин У раїни, протя ом останніх

п'яти ро ів проживає на території У раїни, освіта професійно-технічна, начальни відділ зб т , ТОВ "А орд",
безпартійний, проживає в місті Бровари Київсь ої області, с димість відс тня, самовис вання.
Левчен о Владислав Володимирович, народився 8 вiтня 1974 ро в місті Києві, ромадянин У раїни, протя ом

останніх п'яти ро ів проживає на території У раїни, освіта вища, фізична особа - підприємець, безпартійний, проживає в
місті Києві, с димість відс тня, самовис вання.
Омельчен о Оле Михайлович, народився 5 жовтня 1956 ро в місті Києві, ромадянин У раїни, протя ом останніх

п'яти ро ів проживає на території У раїни, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в
місті Києві, с димість відс тня, самовис вання.
Пелипишин Оле сандр Бо данович, народився 11 р дня 1977 ро в місті Києві, ромадянин У раїни, протя ом

останніх п'яти ро ів проживає на території У раїни, освіта вища, заст пни оловно о інженера з ремонтів, ПАТ
"Київенер о", безпартійний, проживає в місті Києві, с димість відс тня, самовис вання.
Пилипишин Ві тор Петрович, народився 6 вiтня 1961 ро в селі Равсь е Нестерівсь о о район Львівсь ої області,

ромадянин У раїни, протя ом останніх п'яти ро ів проживає на території У раїни, освіта вища, олова, ромадсь а
ор анізація "Кияни перед сім!", безпартійний, проживає в місті Києві, с димість відс тня, самовис вання.
Семидідь о Андрій Андрійович, народився 30 сiчня 1974 ро в місті Черні ові, ромадянин У раїни, протя ом останніх

п'яти ро ів проживає на території У раїни, освіта вища, ви онавчий дире тор, Антирейдерсь ий союз підприємців
У раїни, безпартійний, проживає в місті Києві, с димість відс тня, самовис вання.
Тищен о Ми ола Васильович, народився 3 травня 1945 ро в селі Оси ово Старобешівсь о о район Донець ої

області, ромадянин У раїни, протя ом останніх п'яти ро ів проживає на території У раїни, освіта вища, олова правління,
"Центр позаш ільної освіти "Весел а", безпартійний, проживає в місті Києві, с димість відс тня, самовис вання.

Секретар Центральної виборчої комісії Т. 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 Медяни а

Сер ія Ві торовича.
Реєстраційний номер облі ової арт и

платни а подат : 3075416657.
Бан отрим вача: відділення "Центр VIP-

обсл ов вання", Печерсь а філія ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", м. Київ.

Код бан отрим вача(МФО): 300711.
Рах но отрим вача: 26439052701224".

"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 Семаша

Володимира Адамовича.
Реєстраційний номер облі ової арт и

платни а подат : 1835510613.
Бан отрим вача: відділення "Центральне",

філія "Розрах н овий центр" ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", м. Київ.

Код бан отрим вача(МФО): 320649.
Рах но отрим вача: 26434052600704".

"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 Д дарець

О сани Сер іївни.
Реєстраційний номер облі ової арт и

платни а подат : 3046817385.
Бан отрим вача: відділення "VIP-центр на

Т р енєвсь ій", філія "КиївСіті" ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", м. Київ.

Код бан отрим вача(МФО): 380775.
Рах но отрим вача: 26435056100432".

2. Витя із цієї постанови та посвідчення встановленої форми
видати представни відповідної політичної партії, а та ож відпо-
відним андидатам народні деп тати У раїни, я і балот ються
в одномандатних виборчих о р ах поряд самовис вання.
3. Цю постанов разом з відповідним додат ом надіслати від-

повідним ре іональним др ованим засобам масової інформації

для оприлюднення триденний стро з дня її прийняття, а та ож
оприлюднити на офіційном веб-сайті Центральної виборчої о-
місії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Департамент ом нальної власності м. Києва
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

- провідно о спеціаліста відділ до ментально о
забезпечення правління справами (на період
відп ст и для до ляд за дитиною ві ом до трьох
ро ів основно о працівни а (до дня йо о фа тич-
но о виход ):

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів:
вища освіта відповідно о професійно о спрям вання
за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціа-
ліста, стаж роботи за фахом на державній сл жбі на
посаді спеціаліста I або II ате орій не менше 1 ро
або стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и
не менше 2 ро ів, ромадянство У раїни, обов'яз ове
дос онале знання державної мови, основні принципи
роботи на омп'ютері та відповідних про рамних за-
собів. Департамент житлом не забезпеч є.

До менти приймаються протя ом 30 днів з дня
оп блі вання о олошення про он рс за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510 т. 202-61-10.

Департамент фінансів ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
- оловно о е ономіста відділ ви онання ошторис видат ів

правління Управління б х алтерсь о о облі та звітності;

- провідно о спеціаліста юридично о відділ .

Додат ова інформація щодо основних ф н ціональних обов'яз ів
надається адровою сл жбою.

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів — ромадянс-
тво У раїни, вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за
освітньо- валіфі аційним рівнем спеціаліст, ма істр. Дос онале во-
лодіння омп'ютером.

Заяви приймаються протя ом 30 алендарних днів від дня оп блі-
вання о олошення за адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36, Де-

партамент фінансів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації), імн. 819.

Телефон для довідо 202-73-80.

Департамент льт ри ви онавчо о ор ан Київради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
- провідно о спеціаліста відділ б х алтерсь о о облі та звітності

та провідно о спеціаліста се тор правово о забезпечення (за
стро овим тр довим до овором).

Вимо и: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за
освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста, стаж роботи
за фахом на держаній сл жбі не менше 1- о ро або в інших сферах
правління не менше 2-х ро ів.

До менти приймаються протя ом місяця за адресою:
м. Київ-01004, б льв. Т.Г. Шевчен а, 3.

Довід и за тел.: 279-52-82, 279-72-51.

Ш олярен о Валентин Єв енович необхідно з'явитись 14.01.2014 ро
о 10.00 до Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. О. Коши-
ця, 5-А, аб. 210) для часті с довом роз ляді цивільної справи
753/15792/13 за позовом ПРАТ СК "Стат с" до Ш олярен о Валентина
Єв еновича про відш од вання ш оди в поряд ре рес .

Ш олярен о Валентин Єв енович випад своєї неяв и зобов'язаний
повідомити с д про причини неяв и.

У разі неяв и відповідача до с д справ б де роз лян то по с ті за на-
явними справі матеріалами за йо о відс тності в поряд ст. 169 ч. 4
ЦПК У раїни.

С ддя В. А. Д бас

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд нежит-
лове приміщення на др ом поверсі, щодо я о о надійшла заява, площею 69,8 в. м за адресою: м. Київ, в л.
Предславинсь а, 12 за мови встановлення термін оренди на стро до отримання орендарем повідомлення
про продаж об'є та оренди (з ідно рішення Київсь ої місь ої ради від 31.03.2011 № 100/5487 із змінами та до-
повненнями), але не більше, ніж на 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора оренди — для роз-
міщення офіс з розрах н ом орендної плати в розмірі 10796,63 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. № 210.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд нежит-
лове цо ольне приміщення, щодо я о о надійшла заява, площею 72,40 в. м за адресою: м. Київ, б львар Ле-
сі У раїн и, 8 за мови встановлення термін оренди на стро до отримання орендарем повідомлення про про-
даж об'є та оренди (з ідно рішення Київсь ої місь ої ради від 31.03.2011 № 100/5487 із змінами та доповнен-
нями), але не більше, ніж на 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора оренди — для розміщен-
ня офіс з розрах н ом орендної плати в розмірі 11354,13 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. № 210.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд нежит-
лове цо ольне приміщення, щодо я о о надійшла заява, площею 32,4 в. м за адресою: м. Київ, б львар Др ж-
би народів, 32 за мови встановлення термін оренди на стро до отримання орендарем повідомлення про
продаж об'є та оренди (з ідно рішення Київсь ої місь ої ради від 31.03.2011 № 100/5487 із змінами та допов-
неннями) , але не більше, ніж на 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора оренди — для розмі-
щення офіс з розрах н ом орендної плати в розмірі 3730,29 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м, Київ, в л. С ворова, 15, аб. № 210.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд нежит-
лове приміщення на першом поверсі, щодо я о о надійшла заява, площею 27,0 в. м за адресою: м. Київ, про-
в ло Вино радний, 1/11 за мови встановлення термін оренди на стро до отримання орендарем повідомлен-
ня про продаж об'є та оренди (з ідно рішення Київсь ої місь ої ради від 31.03.2011 № 100/5487 із змінами та
доповненнями), але не більше, ніж на 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора оренди — для
розміщення офіс з розрах н ом орендної плати в розмірі 4014,88 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. № 210.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд нежит-
ловий одноповерховий б дино , щодо я о о надійшла заява, площею 75,70 в. м за адресою: м. Київ,
в л. Менделєєва, 12. Ма симальний термін оренди 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора
оренди — для розміщення офіс з розрах н ом орендної плати в розмірі 3900,75 рн без ПДВ за перший мі-
сяць оренди.

Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. № 210.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд нежит-
лове приміщення на першом поверсі, щодо я о о надійшла заява, площею 34,1 в. м. за адресою: м. Київ,
в л. Старонаводниць а,8. Ма симальний термін оренди 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціато-
ра оренди — для надання освітніх посл , а саме розміщення навчально о центр по естетичном вихованню
з розрах н ом орендної плати в розмірі 1160,08 рн без ПДВ за перший місяць оренди. З ідно статті 9 за о-
н У раїни "Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності" діяльність сфері освіти підля ає ліцен-
з ванню. Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення за ад-
ресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація.

Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-84-76, 280-02-20.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд нежит-
лове приміщення на др ом поверсі, щодо я о о надійшла заява, площею 52,6 в. м за адресою: м. Київ, в л.
Предславинсь а, 12 за мови встановлення термін оренди на стро до отримання орендарем повідомлення
про продаж об'є та оренди (з ідно рішення Київсь ої місь ої ради від 31.03.2011 № 100/5487 із змінами та до-
повненнями), але не більше, ніж на 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора оренди — для роз-
міщення офіс з розрах н ом орендної плати в розмірі 8275,13 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. № 210. Довід ов інформацію

можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд нежитлове
підвальне приміщення, щодо я о о надійшла заява, площею 54,3 в. м за адресою: м. Київ, в л. Інстит тсь а, 17/5-19
літ. А за мови встановлення термін оренди на стро до отримання орендарем повідомлення про продаж об'є та
оренди (з ідно рішення Київсь ої місь ої ради від 31.03.2011 № 100/5487 із змінами та доповненнями), але не
більше, ніж на 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора оренди — для розміщення офіс з
розрах н ом орендної плати в розмірі 6840,50 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. № 210.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд
термін на 2 ро и 364 дні нежитлові підвальні приміщення, щодо я их надійшла заява, площею 16,2 в. м за
адресою: м. Київ, в л. Івана К дрі, 35 Б. Мета ви ористання за заявою ініціатора оренди — для розміщення
ромадсь ої ор анізації.

Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. 210.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд
нежитлове цо ольне приміщення, щодо я о о надійшла заява, площею 82,70 в. м за адресою: м. Київ,
Кловсь ий звіз, 14-Б за мови встановлення термін оренди на стро до отримання орендарем повідомлення
про продаж об'є та оренди (з ідно рішення Київсь ої місь ої ради від 12.07.2012 № 717/8054), але не більше,
ніж на 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора оренди — для розміщення офіс з розрах н ом
орендної плати в розмірі 11345,38 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. № 210.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд
нежитлове цо ольне приміщення, щодо я о о надійшла заява, площею 83,9 в. м за адресою: м. Київ,
в л. Предславинсь а, 12 за мови встановлення термін оренди на стро до отримання орендарем повідомлення
про продаж об'є та оренди (з ідно рішення Київсь ої місь ої ради від 31.03.2011 № 100/5487 із змінами та
доповненнями), але не більше, ніж на 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора оренди — для
розміщення офіс з розрах н ом орендної плати в розмірі 8082,75 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. № 210.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

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

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм) repro.kreschatic.kiev.ua
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01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а, репроцентр азети «Хрещати ».

Б Х І Ю Р Б А П
І М П Р Е С А Р І О Ш А
Г А Л Е Р А Т А Р Г А Н

П А Щ А П А Л Т У С
С А Н А Р К А Л І Ф
А Е Т І О Л О Г І Я І
Б А Т И Й А С О Ш А Л
О П А К Ш А Р Ф Е

Відповіді на сканворд 

ПЕРЕДПЛАТА  газети
"ХРЕЩАТИК" на 2014 рік

Передплата для піль ових ате орій
з достав ою азети в поштов с ринь

на місяць....................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............24 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............64 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........96 рн. 00 оп.

на місяць ..................28 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................84 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............168 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць..................12 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............36 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............72 рн. 00 оп.
на 12 місяців ........144 рн. 00 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
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Температура +4°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура +6°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура +6°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 85 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 20 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó
ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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Загальний наклад 131855. Замовлення 32648

1915 — ³ìïåðàòîð Ìèêîëà ²²
çä³éñíèâ ïî¿çäêó äî Îäåñè, äå â³ä-
â³äàâ ñëóæáó ó êàôåäðàëüíîìó ñî-
áîð³, ïîðò, êðåéñåð "Ïðóò" (êî-
ëèøí³é òóðåöüêèé êðåéñåð "Ìå-
äæèä³º"), ãîñï³òàëüíå ñóäíî "Åêâà-
òîð", â³éñüêà Îäåñüêîãî ãàðí³çîíó.

1917 — íàìàãàþ÷èñü ïåðåøêîäè-
òè àíàðõ³¿ òà ðîçãîðòàííþ Ãðîìà-
äÿíñüêî¿ â³éíè, Öåíòðàëüíà Ðàäà
âèäàëà III Óí³âåðñàë, ÿêèì ïðîãîëî-
ñèëà Óêðà¿íñüêó Íàðîäíó Ðåñïóáë³-
êó ó ñêëàä³ ôåäåðàòèâíî¿ Ðîñ³¿.

1925 — òîðãîâåëüíà ³íñïåêö³ÿ
Íàðêîìâíóòîðãó ÓÐÑÐ çàâåðøèëà
îáñòåæåííÿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³
áàâîâíÿíèìè òîâàðàìè â äåÿêèõ
îêðóãàõ ÓÐÑÐ. Âèÿâëåíî âèñîê³

íàö³íêè ó áàãàòüîõ òîðãîâåëüíèõ
çàêëàäàõ.

1932 — òåëåãðàìà Â. Ìîëîòîâà
ñåêðåòàðåâ³ ÖÊ ÊÏ(á)Ó Ñ. Êîñ³îðó ç
âèìîãîþ ïðî íåãàéíó çàáîðîíó ïðî-
äàæó ñ³ðíèê³â, ñîë³ òà ãàñó â ñåëàõ.

1970 — Ðàäà Ì³í³ñòð³â Óêðà¿í-
ñüêî¿ ÐÑÐ óõâàëèëà ðîçïîðÿäæåí-
íÿ "Ïðî áóä³âíèöòâî Êóðåí³â-
ñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåò-
ðîïîë³òåíó â Êèºâ³ íà ä³ëüíèö³ â³ä
ïë. Êàë³í³íà (íèí³ ìàéäàí Íåçà-
ëåæíîñò³) äî ×åðâîíî¿ ïëîù³ (çà-
ðàç Êîíòðàêòîâà).

1991 — â³äáóâñÿ ïåðøèé Âñå-
óêðà¿íñüêèé êîíãðåñ ô³ëîñîô³â.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Учені з Каліфорній�
ського університету в
Сан�Дієго повідомили

про створення нижньої бі�
лизни, здатної вимірювати
життєві показники власни�
ка.

За допомогою методу трафаретно�

го друку фахівці нанесли на резинку

чоловічих трусів мініатюрні вугле�

цеві датчики, за допомогою яких

можна виміряти артеріальний тиск і

частоту серцевих ритмів. Крім цьо�

го, труси з легкістю визначають рі�

вень вмісту на шкірі перекису водню

і коферменту НАДН — за допомо�

гою цих даних можна оцінити інтен�

сивність окислювальних реакцій,

що відбуваються в організмі.

"Наш винахід може застосовува�

тися для здійснення контролю за

здоров'ям пацієнтів, які знаходяться

поза стаціонарними медичними ус�

тановами,— розповів керівник до�

слідницької групи, професор Джо�

зеф Венг у своїй статті, опублікова�

ній на сторінках наукового видання

Royal Society of Chemistry.— Більш

того, така нижня білизна може бути

затребувана в армії і у професійному

спорті"

Нижня білизна вимірює життєві
показники свого власника

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 20 ëèñòîïàäà

ОВНИ, до обід владнайте стос н и з оле ами,
не перемивайте ч жих істочо , а ліпше ви онайте
те, що ом сь обіцяли, та й заб ли. Це альмівні
"хвости", я их слід позб тися. Попол дні займіться
сімейними справами, приводом для хвилювання та
стим лом до дій стан ть домашні проблеми.
ТЕЛЬЦІ, перепочиньте до обід , а потім можете

пест вати та рад вати себе, любих, в олі людей,
споріднених по д х , рові, емоціях. Психоло ічна
ідилія сприятиме повном взаємороз мінню та ви-
рішенню ба атьох важливих проблем насамперед в
сердечній сфері.
БЛИЗНЯТА, перш половин дня поведіть спо-

ійній атмосфері, а попол дні в лючайте інт їцію та
ділове ч ття: вашом розпорядженні з'явиться не-
сподіване і ба атообіцяюче рошове джерело: з по-
дачі партнера, шефа, оле и, родича, при їх а тив-
ній часті і на їхніх мовах.
РАКИ, до обід поб дьте на самоті, це допоможе

зібратися з д м ами, на опичити фізичн енер ію.
Потім а тивіз йте діяльність на всіх фронтах, трі м-
фи не прим сять на себе че ати працелюбів та тих,
хто мріє облашт вати любовне життя.
ЛЕВИ, до обід не ш айте принципово нов ін-

формацію: швидше за все, ви постійно нати атиме-
теся на те, що вже знаєте. Попол дні займіться
важливими справами (сімейними), де в рай потріб-
на се ретність. Спіл йтеся з довіреними особами
(лі арем, юристом, ріелтором, владним посадов-
цем, висо ою релі ійною особою, працівни ом бан-

тощо).
ДІВИ, я що зран все валитиметься з р , роз-

слабтеся й не пані йте. У др ій половині дня об-
станов а ардинально зміниться. Д ш заполонить
натхнення, сили фонтан ватим ть, оточення вас
обожнюватиме. До бізнесменів та домашніх оспо-
дарів завітають блис чі свіжі ідеї.
ТЕРЕЗИ, я що до обід творча фантазія постійно

б с ватиме, а потрібні люди зни н ть з оризон-
т — не біда. Потім все надол жите, перспе тивний
напрямо постане, я на долоні. Вдасться за ласти
новий вито в ар'єрі, зар читеся підтрим ою впли-
вової особи чи досвідченої оманди ви онавців.
СКОРПІОНИ, роз рити здібності, продемонстр -

вати можливості, я віт а наз стріч сонцю, ви здат-
ні попол дні завдя и спішном збі обставин.
Форт на посміхається працелюбам, я і по- ерой-
сь и рв ться вперед на ділових фронтах, за лада-
ючи ф ндамент масштабних прое тів на за онних
підставах.
СТРІЛЬЦІ, оді воювати зран , тріпати нерви,

непороз міння — данина мин лом . Попол дні при-
ст пайте до "інвентаризації" рес рсів, можливос-
тей. Що маєте своїх арсеналах? Пла атися та при-
біднятися не слід, адже ходите в ба атіях, потенці-
ал олосальний.
КОЗЕРОГИ, тема партнерсь ої співдр жності

найа т альніша, одна ластів а весни не робить,
тіль и об'єднавшись з людьми, я і є др зями й діло-
вими союзни ами, спішно реаліз єте зад мане.
ВОДОЛІЇ, ар'єрний демарш розпалі, т т я фа-

хівець широ о о профілю ви сама дос оналість.
Втім, зіт н вшись з несподіваним фронтом робіт,
зважте реальні можливості, запити й зіставте з май-
б тнім об'ємом завдань.
РИБИ, всі важливі справи слід перенести на др -
половин дня, оли доля вас пест ватиме, наді-

ляючи олосальним творчим потенціалом, щасли-
вим збі ом обставин. За оханих очі є любовний
феєрвер з давніми обранцями
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