
Прощавай,
зброє
Столиця стане майданчиком для пошуку мирних
шляхів взаємопорозуміння

Європейський Майдан мирно мі�

тингував на підтримку євроінтеграції.

Ті ж гасла вигукували й радикальні

учасники акцій, але вони ще й закли�

кали до захоплення адміністративних

будівель, що є порушенням закону.

Прихильники євроінтеграції України

вимагали відновити переговори з ЄС,

а також покарати тих, хто винен у

жорстокій зачистці Євромайдану в

ніч на суботу, 30 листопада. Згодом

представники МВС принесли виба�

чення за свої дії, визнавши, що пра�

воохоронці перевищили свої повно�

важення, а керівництво київської мі�

ліції пішло у відставку. Водночас це

не заспокоїло людей, які вийшли на

вулиці, висловлюючи своє обурення

цією кричущою подією. Але у неділю,

1 грудня, центр Києва став ареною

для гри м’язами певних сил, котрі во�

ліють дестабілізувати ситуацію в кра�

їні загалом. Радикальні мітингуваль�

ники, під орудою палких керманичів,

з гаслами не стільки про євроінтегра�

цію, скільки про повалення чинної

влади, рушили на пошуки подвигів.

Силове захоплення адміністративних

будівель Київради та КМДА, штурм

Адміністрації Президента, півтори

сотні постраждалих з обох сторін, у

тому числі журналісти — ось наслідки

такої “звитяги”.

Силовий розгін Європейського

Майдану 30 листопада силами “Бер�

куту” було засуджено Президентом

України, прем’єр�міністром, голо�

вою Верховної Ради, керівниками

іноземних держав. Слідство за цими

нічними подіями триває, і вже не�

вдовзі винних має бути виявлено та

покарано.

Але штурми адміністративних буді�

вель, до яких у понеділок, 2 грудня, до�

дався ще й Кабмін, змусили під іншим

кутом зору подивитися на події цих

буремних днів. Лідери опозиції заяв�

ляли про непричетність до штурмів і

про засудження ескалації насильства.

Поміркована частина Євромайдану

також висловила бажання діяти за ін�

шим планом, у межах чинного законо�

давства. Виникає запитання, чи, засу�

джуючи дії “Беркуту”, маємо ми право

виправдовувати тих, хто спровокував

бійки і жертви під час штурмів? Тим

більше, якщо подивитися на наслідки

штурмів. Щодо КМДА, то це побиті

вікна, зламані двері, розгромлені офі�

си, зникла оргтехніка та особисті речі.

Невже це і є та Європа, за яку треба

ТАК боротися?

Водночас влада, у тому числі київ�

ська, готова не лише чути громаду, а й

вести діалог. Київ може стати майдан�

чиком для діалогу між владою, полі�

тичними силами, громадськими орга�

нізаціями. Наслідки такої дискусії не

лише вбережуть країну від розколу по

лінії Дніпра, але й прокладуть шлях у

європейське, цивілізоване майбутнє.

Київ сьогодні, як ніколи, є уособлен�

ням України і надією співвітчизників

на європейське, цивілізоване майбут�

нє. Усім нам потрібно пройти через

таку дискусію. І це вимагає макси�

мального такту, поміркованості, вмін�

ня чути один одного. А що буде у разі

радикалізації ситуації? Руйнація самої

можливості для діалогу, розкол кра�

їни, навіть громадянське протистоян�

ня, громадянська війна. Головна

проблема, заради якої зібралися лю�

ди, цим шляхом не буде вирішена. Як�

що перед розколотою Україною і пос�

тане перспектива євроінтеграції, то

через десяток років, і входити до ЄС

будемо по частинах. Тут треба бути

обережними, аби не відбулося підмі�

ни мети і щоб політики не використа�

ли ситуацію народного повстання у

власних вузькопартійних інтересах.

Недарма активісти Євромайдану на�

магалися виокремити і блокувати

провокаторів.

Влада і Євромайдан готові до діа�

логу, Київ має стати майданчиком

порозуміння, і саме цей варіант від�

криває нам двері до Європи. Голов�

не — пам’ятати, заради чого вийшли

на головну площу країни �

Після�силово
о�захоплення�адміністративних�б�дівель�Київради�та�КМДА�залишилися�розбиті�ві�на,�зломана�ор
техні�а,

безлад�в��абінетах

Заява голови КМДА Олександра Попова

Øàíîâí³ êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³!

Ñüîãîäí³ ìè âñ³ ðàçîì ïåðåáóâàºìî íà ñêëàäíîìó øëÿõó âèçíà÷åí-

íÿ ìàéáóòíüîãî é äîë³ íàøî¿ êðà¿íè íà áàãàòî ðîê³â óïåðåä. Öå òåð-

íèñòèé øëÿõ, ³ ìè íå ïîâèíí³ äóìàòè, ùî áóäå ëåãêî. ª ïîòóæí³ ñè-

ëè, ÿê³ íåçàäîâîëåí³ ïîçèö³ºþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêî-

âè÷à ïðîäîâæóâàòè øëÿõ ó ñï³ëüíå ç ªâðîñîþçîì ìàéáóòíº. Ö³ ñè-

ëè ãîòîâ³ íà âñå, çîêðåìà é íà äåñòàá³ë³çàö³þ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³.

Çà òàêèõ îáñòàâèí âêðàé âàæëèâî ïðîÿâèòè ñåáå ºâðîïåéñüêèì,

äåìîêðàòè÷íèì íàðîäîì, ÿêèì ìè º íàñïðàâä³, íå ï³ääàâàòèñÿ íà ïðî-

âîêàö³¿, çáåð³ãàòè ñïîê³é. ß ìîæó êîíñòàòóâàòè, ùî ïåðåâàæíà á³ëü-

ø³ñòü êèÿí, ÿê³ âèéøëè íà ìèðíèé ì³òèíã 1 ãðóäíÿ, ä³ÿëà ñàìå òàê.

Á³ëüøå òîãî, âîíè ïðîäåìîíñòðóâàëè äîñòîéíó ïîøàíè ãðîìàäÿíñüêó

ïîçèö³þ, ïåðåøêîäæàþ÷è ïðîâîêàö³ÿì òà ïîïåðåäæàþ÷è ¿õ.

Ââàæàþ ñâî¿ì îáîâ’ÿçêîì ïåðåä ì³ëüéîíàìè ìåøêàíö³â ñòîëèö³

çàáåçïå÷èòè íîðìàëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ âñ³õ ñëóæá ì³ñòà. Ï³ä ÷àñ

àêö³¿ íåâ³äîìèìè îñîáàìè áóâ çä³éñíåíèé íåñàíêö³îíîâàíèé äî-

ñòóï äî áóä³âë³ ÊÌÄÀ. Îêðåì³ ïîë³òè÷í³ ñèëè òà ãðîìàäÿíè, íà-

ïåâíî, íå ðîçóì³þ÷è ñèòóàö³¿, ñêîðèñòàëèñÿ öèì äîñòóïîì.

Ó ÊÌÄÀ ïðàöþþòü ëþäè ð³çíèõ ïîãëÿä³â, àëå âîíè îá’ºäíàí³

ºäèíîþ ìåòîþ: çàáåçïå÷èòè íîðìàëüíó æèòòºä³ÿëüí³ñòü ì³ñòà. Áëî-

êóâàííÿ ðîáîòè ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ìîæå çàãðîæóâàòè çàòðèìêà-

ìè âèïëàòè çàðïëàò ïðàö³âíèêàì áþäæåòíî¿ ñôåðè, ïåðåáîÿìè ç

ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ â ì³ñò³, òåïëî-, åíåðãî- òà âîäîïîñòà÷àííÿ,

íîðìàëüí³é ðîáîò³ äèòÿ÷èõ ñàäê³â, øê³ë, ë³êàðåíü òîùî.

Ïåðåêîíàíèé: êèÿíè, ÿê³ âèéøëè 1 ãðóäíÿ íà ìèðíó àêö³þ, íå

ïðàãíóëè äî òàêîãî.

Çâåðòàþñÿ äî ëþäåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïðèì³ùåííÿõ ÊÌÄÀ, ç

ïðîõàííÿì âèÿâèòè ãðîìàäÿíñüêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ íàäàòè ìîæ-

ëèâ³ñòü ñï³âðîá³òíèêàì íîðìàëüíî ïðàöþâàòè äëÿ ì³ñòà, éîãî ìåø-

êàíö³â ³ ãîñòåé �

Спільна заява заступника міського голови –
секретаря Київради, голів депутатських 
груп та фракцій Київської міської ради 

Øàíîâí³ êèÿíè, ñï³ââ³ò÷èçíèêè! 

Ìè ï³äòðèìóºìî ïðàãíåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó äî ºâðî³íòåãðà-

ö³¿ òà âáà÷àºìî ó öüîìó ìàéáóòíº Óêðà¿íè. 

Ðàçîì ³ç öèì ìè ãëèáîêî ñòóðáîâàí³ òà çàíåïîêîºí³ ïîä³ÿìè, ÿê³

îñòàíí³ìè äíÿìè â³äáóâàþòüñÿ â Êèºâ³. 

Çàñóäæóºìî íåïðàâîì³ðí³ ñèëîâ³ ä³¿ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â,

ùî ìàëè ì³ñöå íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ â í³÷ ³ç ï’ÿòíèö³ íà ñóáî-

òó. 

Áåçóìîâíî, âèçíàþ÷è ïðàâî ãðîìàäÿí íà ìèðí³ ç³áðàííÿ, ââàæà-

ºìî, ùî çàäëÿ çáåðåæåííÿ ñïîêîþ ó Êèºâ³ òà íîðìàëüíîãî ôóí-

êö³îíóâàííÿ ì³ñòà òàê³ ç³áðàííÿ ìàþòü â³äáóâàòèñÿ â ìèðíîìó

ðóñë³ òà ç äîòðèìàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà. 

Çàêëèêàºìî ³ ïðàâîîõîðîíö³â, ³ ì³òèíãóâàëüíèê³â íå âäàâàòèñÿ

äî áóäü-ÿêèõ ñèëîâèõ ïðîòèñòîÿíü. 

Ìè ïåðåêîíàí³, ùî ðóõ ó ªâðîïó ìîæëèâèé ò³ëüêè ïðè êîíñî-

ë³äàö³¿ ñóñï³ëüñòâà òà âèð³øåíí³ âñ³õ ïèòàíü âèíÿòêîâî ìèðíèì

øëÿõîì �

Відбулася екстрена нарада 
щодо забезпечення нормальної 
життєдіяльності міста

Ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ ïðîâ³â åêñòðåíó íàðàäó ùîäî

çàáåçïå÷åííÿ íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ âñ³õ ñëóæá ì³ñòà. Íà-

ðàç³ îáãîâîðþâàëîñü çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíî¿ ðîáîòè òðàíñ-

ïîðòó, ìåäè÷íèõ óñòàíîâ, ÷åðãóâàííÿ êàðåò øâèäêî¿ äîïîìîãè ó

öåíòð³ ì³ñòà òà âèïëàòà çàðïëàò ïðàö³âíèêàì áþäæåòíèõ óñòàíîâ.

Îñòàííº º íàéá³ëüø íàãàëüíèì ïèòàííÿì, àäæå ñàìå ïðîòÿãîì

öüîãî òèæíÿ ìàþòü çä³éñíèòèñü âèïëàòè, à áóäü-ÿê³ çàòðèìêè ìî-

æóòü âèêëèêàòè äîäàòêîâå íàïðóæåííÿ.

Íàðàç³ ðîáîòà óñ³õ ï³äðîçä³ë³â ÊÌÄÀ ñïðÿìîâàíà íà òå, ùîá

óíèêíóòè çàòðèìîê âèïëàòè çàðïëàò ïðàö³âíèêàì áþäæåòíî¿ ñôå-

ðè, ïåðåáî¿â ç ïîñòà÷àííÿì ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ó ì³ñòî, òåïëî-,

åíåðãî- òà âîäîïîñòà÷àííÿ òà çàáåçïå÷èòè íîðìàëüíó ðîáîòó äè-

òÿ÷èõ ñàäê³â, øê³ë, ë³êàðåíü �

У Києві оголошено штормове попередження
Óêðà¿íñüêèé ã³äðîìåòöåíòð ïîïåðåäèâ ïðî òå, ùî ó í³÷ ç 2 íà 3

ãðóäíÿ ó Êèºâ³ òà îáëàñò³ î÷³êóþòüñÿ ñèëüí³ ïîðèâè â³òðó (15-20

ì/ñ) òà ìîêðèé ñí³ã. Áóëè âæèò³ óñ³ íåîáõ³äí³ çàõîäè äëÿ çàáåçïå-

÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà. Ðàéîíí³ ñëóæáè ïðàöþâàëè ö³ëîäî-

áîâî ó ïîñèëåíîìó ðåæèì³.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî îá’¿õàâ

ðàéîíè Êèºâà òà îñîáèñòî ïåðåâ³ðèâ ãîòîâí³ñòü êîìóíàëüíèõ

ñëóæá äî ñêëàäíèõ ïîãîäíèõ óìîâ. Çîêðåìà íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíî¿

ñïåö³àë³çîâàíî¿ òåõí³êè, çàïàñè ï³ùàíî-ñîëÿíî¿ ñóì³ø³ �
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Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

З
29 листопада по 1 грудня Київ був в епіцентрі уваги
всього світу. Але навряд чи причина цього тішить
киян та гостей столиці. Мирний Євромайдан, куди
люди вийшли висловити свою позицію, перетворив"

ся на справжню бійню. Ті, хто випадково опинився в ті дні у
центрі міста або увімкнув телетрансляцію подій на головній
площі країни, могли б подумати, що або розпочалася війна,
або помилково на екран потрапила “картинка” з якоїсь
“арабської весни”.

3 грудня 2013 �� ВІВТОРОК �� № 177 (4384)



РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 129 (1257)

ВІВТОРОК,
3 грудня
2013 року

Хрещатик 2 3 грудня 2013 року

Про деякі питання діяльності 
навчальних закладів, що належать 

до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва та передаються до сфери управління 

Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Рішення Київської міської ради № 489/9977 від 23 листопада 2013 року
Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, статті 90 Цивільного кодексу України, пунктів 30,

31 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про
дошкільну освіту", Закону України "Про загальну середню освіту", Закону України "Про позашкільну освіту",
рішень Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 "Про питання організації управління райо

нами в місті Києві", від 02 грудня 2010 року № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної
громади міста Києва" та від 15 березня 2012 року № 209/7546 "Про делегування повноважень виконавчому
органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районним в місті Києві дер

жавним адміністраціям у сфері освіти" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Змінити� наймен�вання� навчальних� за-

�ладів,�що�належать�до��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва:

1.1.�Середню�за�альноосвітню�ш�ол��№ 8

за�альноосвітній� навчальний� за�лад� І-ІІІ� ст�-

пенів�на�ш�ол��І-ІІІ�ст�пенів�№ 8�Оболонсь�о-

�о�район��м.�Києва.

1.2.�Середню�за�альноосвітню�ш�ол��№ 9

за�альноосвітній� навчальний� за�лад� І-ІІІ� ст�-

пенів�на�ш�ол��І-ІІІ�ст�пенів�№ 9�Оболонсь�о-

�о�район��м.�Києва.

1.3.�Спеціалізован��ш�ол��№ 14�за�ально-

освітній�навчальний�за�лад�І-ІІІ�ст�пенів�з�по-

�либленим�вивченням�німець�ої�мови�з�пер-

шо�о� �лас�� на� спеціалізован�� ш�ол�� № 14

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.4.�Спеціалізован��ш�ол��№ 16�з�по�либ-

леним�вивченням�ан�лійсь�ої�мови�за�ально-

освітній� навчальний� за�лад� І-ІІІ� ст�пенів� на

спеціалізован�� ш�ол�� № 16� Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

1.5.� За�альноосвітню�ш�ол��№ 18� за�аль-

ноосвітній�навчальний�за�лад� І-ІІ�ст�пенів�на

ш�ол��І-ІІ�ст�пенів�№ 18�Оболонсь�о�о�райо-

н��м.�Києва.

1.6.�Спеціалізован��ш�ол��№ 20�за�ально-

освітній�навчальний�за�лад�І-ІІІ�ст�пенів�з�по-

�либленим� вивченням� франц�зь�ої� мови� з

першо�о� �лас�� на� навчально-виховний� �ом-

пле�с� "Спеціалізована�ш�ола� І-ІІІ� ст�пенів —

ліцей"�№ 20�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.7.�Середню�за�альноосвітню�ш�ол��№ 29

за�альноосвітній� навчальний� за�лад� І-ІІІ� ст�-

пенів� на� ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів�№ 29� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

1.8.� Середню� за�альноосвітню� ш�ол�

№ 104�ім.�О.�Ольжича —�за�альноосвітній�на-

вчальний� за�лад� І-ІІІ� ст�пенів� м.� Києва� на

ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів�№ 104� імені�О.�Ольжича

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.9.�Гімназію�№ 143�Оболонсь�о�о�район�

за�альноосвітній� навчальний� за�лад� І-ІІІ� ст�-

пенів�на�навчально-виховний��омпле�с�"Ш�о-

ла�І�ст�пеня —��імназія"�№ 143�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

1.10.�Ліцей�№ 157 —�за�альноосвітній�на-

вчальний� за�лад� з� по�либленим� вивченням

ан�лійсь�ої�мови�з�1��лас��та�профільним�на-

вчанням� �� 8-11� �ласах� на� навчально-вихов-

ний� �омпле�с� "Ш�ола� І-ІІ� ст�пенів —� ліцей"

№ 157�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.11.� Середню� за�альноосвітню� ш�ол�

№ 168�за�альноосвітній�навчальний�за�лад�І-

ІІІ� ст�пенів� м.� Києва� на� ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів

№ 168�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.12.� Середню� за�альноосвітню� ш�ол�

№ 170 —�за�альноосвітній�навчальний�за�лад

І-ІІІ� ст�пенів� на� ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів� № 170

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.13.� Спеціалізован�� ш�ол�� № 194� "Пер-

спе�тива" —�за�альноосвітній�навчальний�за-

�лад� І-ІІІ� ст�пенів� з� по�либленим� вивченням

природничих� дисциплін� на� спеціалізован�

ш�ол�� № 194� "Перспе�тива"� Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

1.14.� Спеціалізован�� ш�ол��№ 210 —� за-

�альноосвітній�навчальний�за�лад� І-ІІІ� ст�пе-

нів�з�по�либленим�вивченням�російсь�ої�мови

з�першо�о��лас��Оболонсь�о�о�район��м.�Ки-

єва�на�спеціалізован��ш�ол��№ 210�Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

1.15.� Спеціалізован�� ш�ол��№ 211 —� за-

�альноосвітній�навчальний�за�лад� І-ІІІ� ст�пе-

нів�з�по�либленим�вивченням�ан�лійсь�ої�мо-

ви�з�першо�о��лас��на�спеціалізован��ш�ол�

№ 211�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.16.� Спеціалізован�� ш�ол��№ 214 —� за-

�альноосвітній�навчальний�за�лад� І-ІІІ� ст�пе-

нів�з�по�либленим�вивченням�е�ономі�и,�ма-

темати�и� та� інформати�и� Оболонсь�о�о

район�� м.� Києва� на� спеціалізован�� ш�ол�

№ 214�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.17.�Спеціалізован��ш�ол��№ 216�за�аль-

ноосвітній� навчальний� за�лад� І-ІІІ� ст�пенів� з

по�либленим�вивченням�ан�лійсь�ої�мови�з�1

�лас�� на� спеціалізован�� ш�ол��№ 216� Обо-

лонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.18.� Середню� за�альноосвітню� ш�ол�

№ 219 —�за�альноосвітній�навчальний�за�лад

І-ІІІ� ст�пенів� на� ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів� № 219

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.19.� Середню� за�альноосвітню� ш�ол�

№ 225�за�альноосвітній�навчальний�за�лад�І-

ІІІ�ст�пенів�на�ш�ол��І-ІІІ�ст�пенів�№ 225�Обо-

лонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.20.� Середню� за�альноосвітню� ш�ол�

№ 226�за�альноосвітній�навчальний�за�лад�І-

ІІІ�ст�пенів�на�ш�ол��І-ІІІ�ст�пенів�№ 226�Обо-

лонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.21.� Середню� за�альноосвітню� ш�ол�

№ 231 —�за�альноосвітній�навчальний�за�лад

І-ІІІ� ст�пенів� на� ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів� № 231

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.22.� Середню� за�альноосвітню� ш�ол�

№ 232�за�альноосвітній�навчальний�за�лад�І-

ІІІ�ст�пенів�на�ш�ол��І-ІІІ�ст�пенів�№ 232�Обо-

лонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.23.� Середню� за�альноосвітню� ш�ол�

№ 233� за�альноосвітній� за�лад� І-ІІІ� ст�пенів

на�ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів�№ 233� Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

1.24.� Спеціалізован�� ш�ол��№ 239 —� за-

�альноосвітній�навчальний�за�лад� І-ІІІ� ст�пе-

нів�з�по�либленим�вивченням�німець�ої�мови

з� першо�о� �лас�� на� спеціалізован�� ш�ол�

№ 239�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.25.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 240

"Соці�м" —�середня�за�альноосвітня�ш�ола�І-

ІІ�ст�пенів,�ліцей�"Управлінсь�і�техноло�ії"� (III

ст�пінь)� на� навчально-виховний� �омпле�с

"Ш�ола� І-ІІ� ст�пенів —� ліцей� "Управлінсь�і

техноло�ії"� № 240� "Соці�м"� Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

1.26.� Спеціалізован�� ш�ол��№ 244 —� за-

�альноосвітній�навчальний�за�лад�І�ст�пеня�з

по�либленим�вивченням�ан�лійсь�ої�мови�з�1

�лас�� на� спеціалізован�� ш�ол�� І� ст�пеня

№ 244�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.27.� Середню� за�альноосвітню� ш�ол�

№ 245 —�за�альноосвітній�навчальний�за�лад

І-ІІІ� ст�пенів� на� ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів� № 245

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.28.� Спеціалізован�� ш�ол��№ 252 —� за-

�альноосвітній�навчальний�за�лад� І-ІІІ� ст�пе-

нів�з�по�либленим�вивченням���раїнсь�ої�мо-

ви� і� літерат�ри� на� спеціалізован�� ш�ол�

№ 252�імені�Василя�Симонен�а�Оболонсь�о-

�о�район��м.�Києва.

1.29.� Середню� за�альноосвітню� ш�ол�

№ 256�за�альноосвітній�навчальний�за�лад�І-

ІІІ�ст�пенів�на�ш�ол��І-ІІІ�ст�пенів�№ 256�Обо-

лонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.30.�Почат�ов��ш�ол��№ 268 —�за�ально-

освітній�навчальний�за�лад�І�ст�пеня�на�ш�о-

л�� І�ст�пеня�№ 268�Оболонсь�о�о�район��м.

Києва.

1.31.� Середню� за�альноосвітню� ш�ол�

№ 285 —�за�альноосвітній�навчальний�за�лад

І-ІІІ� ст�пенів� на� ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів� № 285

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.32.�Спеціалізован��ш�ол��№ 298�за�аль-

ноосвітній� навчальний� за�лад� І-ІІІ� ст�пенів� з

по�либленим� вивченням� ан�лійсь�ої� мови� з

першо�о� �лас�� на� спеціалізован�� ш�ол�

№ 298�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.33.�Гімназію-інтернат�№ 299 —�за�ально-

освітній� навчальний� за�лад� з� вивченням� єв-

рейсь�ої� мови� на� навчально-виховний� �ом-

пле�с�№ 299�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.34.�Почат�ов��ш�ол��№ 326 —�за�ально-

освітній�навчальний�за�лад�І�ст�пеня�на�ш�о-

л�� І�ст�пеня�№ 326�Оболонсь�о�о�район��м.

Києва.

1.35.� Середню� за�альноосвітню� ш�ол�

№ 328 —�за�альноосвітній�навчальний�за�лад

II�та�III�ст�пенів�на�ш�ол��ІІ-ІІІ�ст�пенів�№ 328

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.36.� Гімназію� "Потенціал" —� за�альноос-

вітній�навчальний�за�лад�ІІ-ІІІ�ст�пенів�на��ім-

назію� "Потенціал"� Оболонсь�о�о� район�� м.

Києва.

1.37.�Гімназію�"Оболонь"�за�альноосвітньо-

�о� навчально�о� за�лад�� ІІ-ІІІ� ст�пенів� на� на-

вчально-виховний� �омпле�с� "Ш�ола� І� ст�пе-

ня —��імназія�"Оболонь"�Оболонсь�о�о�райо-

н��м.�Києва.

1.38.� Спеціальн�� за�альноосвітню� ш�ол�-

інтернат�№ 4 —�за�альноосвітній�навчальний

за�лад� І-ІІІ�ст�пенів�для�слабозорих�дітей�на

спеціальн��ш�ол�-інтернат� І-ІІІ� ст�пенів�№ 4

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.39.� Київсь��� за�альноосвітню� санаторн�

ш�ол�-інтернат�І-ІІ�ст�пенів�№ 21�на�санатор-

н��ш�ол�-інтернат�І-ІІ�ст�пенів�№ 21�Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

1.40.�Санаторн��ш�ол�-інтернат�№ 22�для

дітей� з� психоневроло�ічними� захворювання-

ми —�за�альноосвітній�навчальний�за�лад�І-ІІ

ст�пенів�на�санаторн��ш�ол�-інтернат�І-ІІ�ст�-

пенів�№ 22�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.41.� Спеціальн�� за�альноосвітню� ш�ол�-

інтернат�№ 25 —� за�альноосвітній� навчаль-

ний�за�лад�І�ст�пеню�для�дітей�з�затрим�ою

психічно�о�розвит��� на� спеціальн��ш�ол�-ін-

тернат�І�ст�пеня�№ 25�Оболонсь�о�о�район�

м.�Києва.

1.42.� Навчально-виховний� �омпле�с� "Спе-

ціалізована� ш�ола� І� ст�пеня� з� по�либленим

вивченням� ан�лійсь�ої� мови —� дош�ільний

навчальний� за�лад� "Перша� Ластів�а"� на� на-

вчально-виховний� �омпле�с� "Спеціалізована

ш�ола� І� ст�пеня� з� по�либленим� вивченням

ан�лійсь�ої� мови —� дош�ільний� навчальний

за�лад�"Перша�Ластів�а"�Оболонсь�о�о�райо-

н��м.�Києва.

1.43.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 30

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва�на�дош�ільний

навчальний� за�лад� (дитячий� садо�)� № 30

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.44.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 49

�омпенс�ючо�о�тип��(для�дітей�з�вадами�зо-

р�)�на�дош�ільний�навчальний�за�лад� (ясла-

садо�)� �омпенс�ючо�о� тип�,� спеціальний

№ 49�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.45.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 52

�омпенс�ючо�о�тип��(�омбінований,�санатор-

ний,� для� часто� хворіючих� дітей� на� захворю-

вання� верхніх� дихальних�шляхів� та� дітей,� я�і

постраждали� внаслідо�� Чорнобильсь�ої� �а-

тастрофи,�на�дош�ільний�навчальний�за�лад

(ясла-садо�)� �омпенс�ючо�о� тип�,� санатор-

ний�№ 52�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.46.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 65

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 65�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.47.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 115

за�ально�о� тип�� на� дош�ільний� навчальний

за�лад�(дитячий�садо�)�№ 115�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

1.48.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 135

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 135�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.49.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 144

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 144�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.50.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 190

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 190�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.51.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 193

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 193�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.52.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 208

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 208�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.53.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 224

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 224�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.54.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 234

�омбіновано�о� тип�� на� дош�ільний� навчаль-

ний� за�лад� (ясла-садо�)� �омбіновано�о� тип�

№ 234�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.55.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 260

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 260�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.56.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 263

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 263�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.57.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 280

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 280�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.58.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 291

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 291�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.59.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 321

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 321�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.60.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 436

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 436�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.61.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 448

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 448�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.62.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 517

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 517�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.63.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 523

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 523�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.64.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 527

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 527�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.65.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 531�на�дош�ільний�навчальний�за-

�лад�(ясла-садо�)�№ 531�Оболонсь�о�о�райо-

н��м.�Києва.

1.66.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 533

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 533�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.67.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 572

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 572�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.68.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 573

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 573�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.,

1.69.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 578

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 578�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.70.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 579

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 579�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.71.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 580

"Ольвія"� �омбіновано�о� тип�� на� дош�ільний

навчальний� за�лад� (ясла-садо�)� �омбінова-

но�о� тип�� № 580� "Ольвія"� Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

1.72.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 581

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 581�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.73.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 585

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 585�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.74.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 588

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 588�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.75.� Дош�ільний� навчальний� за�лад

№ 589� на� дош�ільний� навчальний� за�лад

(ясла-садо�)� № 589� Оболонсь�о�о� район�

м.�Києва.

1.76.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 590

�омпенс�ючо�о�тип��(спеціальний�для�дітей�з

вадами� опорно-р�хово�о� апарат�)� на� до-

ш�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-садо�)

�омпенс�ючо�о� тип�,� спеціальний� № 590

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.77.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 598

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 598�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.78.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 602

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 602�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.79.� Дош�ільний� навчальний� за�лад

№ 603� на� дош�ільний� навчальний� за�лад

(ясла-садо�)� № 603� Оболонсь�о�о� район�

м.�Києва.
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1.80.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 605

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 605�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.81.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 606

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 606�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.82.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 607

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 607�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.83.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 608

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 608�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.84.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 609

�омпенс�ючо�о�тип�,�санаторний,�для�дітей�з

ранніми�проявами�т�бер��льозної� інфе�ції,� з

малими�і�з�асаючими�формами�т�бер��льоз�

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)��омпенс�ючо�о�тип�,�санаторний�№ 609

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.85.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 611

�омпенс�ючо�о� тип�,� (спеціальний�для�дітей

з�вадами�мови�при�збереженні�сл�х�)�на�до-

ш�ільний�навчальний�за�лад�(дитячий�садо�)

�омпенс�ючо�о� тип�,� спеціальний� № 611

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.86.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 613

�омпенс�ючо�о�тип�,�санаторний,�для�ослаб-

лених�дов�о� та�часто� хворіючих�дітей�на�за-

хворювання�верхніх�дихальних�шляхів�на�до-

ш�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-садо�)

�омпенс�ючо�о�тип�,�санаторний�№ 613�Обо-

лонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.87.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 614

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 614�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.88.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 635

"Ж�равли�"��омпенс�ючо�о�тип�,�санаторний,

для� дітей� з� хворобами� ор�анів� травлення� на

дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-садо�)

�омпенс�ючо�о�тип�,�санаторний�№ 635�"Ж�-

равли�"�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.89.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 636

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 636�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.90.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 660

�омбіновано�о�тип��(з��р�пами�для�дітей�за-

�ально�о� розвит��� та� санаторними� �р�пами

для� дітей� з� хронічними� неспецифічними� за-

хворюваннями� ор�анів� дихання,� ендо�ринної

системи)� на� дош�ільний� навчальний� за�лад

(ясла-садо�)��омбіновано�о�тип�,�санаторний

№ 660�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.91.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 661

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 661�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.92.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 662

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 662�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.93.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 663

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 663�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.94.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 664

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 664�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.95.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 665

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 665�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.96.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 668

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 668�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.97.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 673

�омбіновано�о� тип�� на� дош�ільний� навчаль-

ний� за�лад� (ясла-садо�)� �омбіновано�о� тип�

№ 673�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.98.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 685

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 685�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.99.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�№ 804

на� дош�ільний� навчальний� за�лад� (ясла-са-

до�)�№ 804�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.100.� Позаш�ільний� навчальний� за�лад

дитячо-юнаць�а�спортивна�ш�ола�№ 13�Обо-

лонсь�о�о�район��м.�Києва�на�дитячо-юнаць-

��� спортивн�� ш�ол�� № 13� Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

1.101.�Позаш�ільний�навчальний�за�лад —

�омпле�сна�дитячо-юнаць�а� спортивна�ш�о-

ла� "Олімп"� на� �омпле�сн�� дитячо-юнаць��

спортивн�� ш�ол�� "Олімп"� Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

1.102.�Позаш�ільний�навчальний�за�лад —

центр� на��ово-технічної� творчості� молоді

"Сфера"� Оболонсь�о�о� район�� м.� Києва� на

центр� на��ово-технічної� творчості� молоді

"Сфера"�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.103.� Центр� війсь�ово-патріотично�о� та

фізично�о� виховання� дітей� та� молоді� "Єд-

ність"� на� Центр� війсь�ово-патріотично�о� та

фізично�о� виховання� дітей� та� молоді� "Єд-

ність"�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.104.�Позаш�ільний�навчальний�за�лад —

дитячий� оздоровчо-е�оло�ічний� центр� Обо-

лонсь�о�о�район��м.�Києва�на�дитячий�оздо-

ровчо-е�оло�ічний�центр�Оболонсь�о�о�райо-

н��м.�Києва.

1.105.� Позаш�ільний� навчальний� за�лад

"Центр� т�ризм�� та� �раєзнавства� �чнівсь�ої

молоді"� на� Центр� т�ризм�� та� �раєзнавства

�чнівсь�ої� молоді� Оболонсь�о�о� район��

м.�Києва.

1.106.�Позаш�ільний�навчальний�за�лад —

спеціалізована� дитячо-юнаць�а� ш�ола� олім-

пійсь�о�о�резерв��з�ф�тбол��"Зміна"�на�спе-

ціалізован��дитячо-юнаць���спортивн��ш�ол�

з� ф�тбол�� "Зміна"� Оболонсь�о�о� район��

м.�Києва.

1.107.� Позаш�ільний� навчальний� за�лад —

�л�б�війсь�ово-патріотич�о�о�виховання�"Ш�о-

ла� м�жності"� Оболонсь�о�о� район�� на� Кл�б

війсь�ово-патріотично�о� виховання� "Ш�ола

м�жності"�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.108.�Позаш�ільний�навчальний�за�лад —

центр�творчості�дітей�та�юнацтва�Оболонсь�о-

�о�район��м.�Києва�на�Центр�творчості�дітей

та�юнацтва�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

1.109.� Ш�ол�-дитячий� садо�� І� ст�пеня

"Ластів�а"� на� навчально-виховний� �омпле�с

"Ш�ола� І� ст�пеня —� дош�ільний� навчальний

за�лад� "Ластів�а"� Оболонсь�о�о� район��

м.�Києва".

1.110.�Ш�ол�-дитячий�садо��І�ст�пеня�"Т�р-

бота"� на� навчально-виховний� �омпле�с

"Ш�ола� І� ст�пеня —� дош�ільний� навчальний

за�лад�"Т�рбота"�Оболонсь�о�о�район��міста

Києва.

2.�Віднести� до� сфери� �правління�Оболон-

сь�ої� районної� в�місті� Києві� державної� адмі-

ністрації� навчальні� за�лади,�що�належать�до

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

ди�міста�Києва:

2.1.�Ш�ол��І-ІІІ�ст�пенів�№ 8�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

2.2.�Ш�ол��І-ІІІ�ст�пенів�№ 9�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

2.3.� Спеціалізован�� ш�ол��№ 14� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.4.� Спеціалізован�� ш�ол��№ 16� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.5.�Ш�ол��І-ІІ�ст�пенів�№ 18�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

2.6.� Навчально-виховний� �омпле�с� "Спе-

ціалізована�ш�ола�І-ІІІ�ст�пенів —�ліцей"�№ 20

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.7.�Ш�ол��І-ІІІ�ст�пенів�№ 29�Оболонсь�о-

�о�район��м.�Києва.

2.8.� Ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів� № 104� імені�

О.�Ольжича�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.9.�Навчально-виховний��омпле�с�"Ш�ола

І� ст�пеня —� �імназія"� № 143� Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

2.10.�Навчально-виховний��омпле�с�"Ш�о-

ла�І-ІІ�ст�пенів —�ліцей"�№ 157�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

2.11.� Ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів�№ 168� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.12.� Ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів�№ 170� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.13.� Спеціалізован�� ш�ол�� № 194� "Пер-

спе�тива"�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.14.�Спеціалізован��ш�ол��№ 210�Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.15.�Спеціалізован��ш�ол��№ 211�Оболон-

сь�о�о�район��м,�Києва,

2.16.�Спеціалізован��ш�ол��№ 214�Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.17.�Спеціалізован��ш�ол��№ 216�Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.18.� Ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів�№ 219� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.19.� Ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів�№ 225� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.20.� Ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів�№ 226� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.21.� Ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів�№ 231� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.22.� Ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів�№ 232� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.23.� Ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів�№ 233� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.24.�Спеціалізован��ш�ол��№ 239�Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.25.�Навчально-виховний��омпле�с�"Ш�о-

ла�І-ІІ�ст�пенів —�ліцей�"Управлінсь�і�техноло-

�ії"� № 240� "Соці�м"� Оболонсь�о�о� район��

м.�Києва.

2.26.� Спеціалізован�� ш�ол�� І� ст�пеня

№ 244�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.27.� Ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів�№ 245� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.28.�Спеціалізован��ш�ол��№ 252�імені�Ва-

силя�Симонен�а�Оболонсь�о�о�район��м.�Ки-

єва.

2.29.� Ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів�№ 256� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.30.�Ш�ол��І�ст�пеня�№ 268�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

2.31.� Ш�ол�� І-ІІІ� ст�пенів�№ 285� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.32.�Спеціалізован��ш�ол��№ 298�Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.33.�Навчально-виховний��омпле�с�№ 299

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.34.�Ш�ол��І�ст�пеня�№ 326�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

2.35.�Ш�ол�� ІІ-ІІІ� ст�пенів�№ 328�Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.�

2.36.� Гімназію� "Потенціал"� Оболонсь�о�о

район��м.�Києва.

2.37.�Навчально-виховний��омпле�с�"Ш�о-

ла� І� ст�пеня —� �імназія� "Оболонь"� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.38.�Спеціальн��ш�ол�-інтернат�І-ІІІ�ст�пе-

нів�№ 4�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.39.� Санаторн��ш�ол�-інтернат� І-ІІ� ст�пе-

нів�№ 21�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.40.� Санаторн��ш�ол�-інтернат� І-ІІ� ст�пе-

нів�№ 22�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.41.� Спеціальн��ш�ол�-інтернат� І� ст�пеня

№ 25�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.42.� Навчально-виховний� �омпле�с� "Спе-

ціалізована� ш�ола� І� ст�пеня� з� по�либленим

вивченням� ан�лійсь�ої� мови —� дош�ільний

навчальний� за�лад� "Перша� Ластів�а"� Обо-

лонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.43.�Навчально-виховний��омпле�с�"Ш�о-

ла�І�ст�пеня —�дош�ільний�навчальний�за�лад

"Ластів�а"�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.44.�Навчально-виховний��омпле�с�"Ш�о-

ла�І�ст�пеня —�дош�ільний�навчальний�за�лад

"Т�рбота"�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.45.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(дитя-

чий�садо�)�№ 30�Оболонсь�о�о�район��м.�Ки-

єва.

2.46.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)� �омпенс�ючо�о� тип�,� спеціальний

№ 49�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.47.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)� �омпенс�ючо�о� тип�,� санаторний

№ 52�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.48.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 65�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.49.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(дитя-

чий� садо�)� № 115� Оболонсь�о�о� район��

м.�Києва.

2.50.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 135�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.51.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 144�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.52.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 190�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.53.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 193�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.54.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 208�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.55.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 224�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.56.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)� �омбіновано�о� тип�� № 234� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.57.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 260�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.58.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 263�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.59.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 280�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.60.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 291�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.61.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 321�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.62.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 436�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.63.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 448�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.64.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 517�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.65.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 523�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.66.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 527�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.67.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 531�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.68.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 533�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.69.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 572�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.70.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 573�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.71.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 578�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.72.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 579�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.73.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)� �омбіновано�о� тип�� № 580� "Ольвія"

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.74.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 581�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.75.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 585�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.76.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 588�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.77.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 589�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.78.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)� �омпенс�ючо�о� тип�,� спеціальний

№ 590�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.79.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 598�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.80.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 602�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.81.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 603�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.82.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 605�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.83.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 606�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.84.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 607�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.85.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 608�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.86.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)� �омпенс�ючо�о� тип�,� санаторний

№ 609�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.87.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(дитя-

чий�садо�)��омпенс�ючо�о�тип�,�спеціальний

№ 611�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.88.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)� �омпенс�ючо�о� тип�,� санаторний

№ 613�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.89.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 614�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.90.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)� �омпенс�ючо�о� тип�,� санаторний

№ 635� "Ж�равли�"� Оболонсь�о�о� район��

м.�Києва.

2.91.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 636�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.92.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)� �омбіновано�о� тип�,� санаторний

№ 660�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.93.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 661�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.94.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 662�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.95.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 663�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.96.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 664�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.97.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 665�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.98.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 668�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.99.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)� �омбіновано�о� тин�� № 673� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.100.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 685�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.101.�Дош�ільний�навчальний�за�лад� (яс-

ла-садо�)�№ 804�Оболонсь�о�о�район��м.�Ки-

єва.

2.102.� Дитячо-юнаць��� спортивн�� ш�ол��

№�13�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.103.� Компле�сн�� дитячо-юнаць��� спор-

тивн�� ш�ол�� "Олімп"� Оболонсь�о�о� район��

м.�Києва.

2.104.�Центр�на��ово-технічної�творчості�мо-

лоді�"Сфера"�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.105.� Центр� війсь�ово-патріотично�о� та

фізично�о� виховання� дітей� та� молоді� "Єд-

ність"�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.106.� Дитячий� оздоровчо-е�оло�ічний

центр�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.107.�Центр�т�ризм��та��раєзнавства��чнів-

сь�ої�молоді�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.

2.108.� Спеціалізован�� дитячо-юнаць��

спортивн��ш�ол��з�ф�тбол��"Зміна"�Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва.

2.109.� Кл�б� війсь�ово-патріотично�о� вихо-

вання�"Ш�ола�м�жності"�Оболонсь�о�о�райо-

н��м.�Києва.

2.110.� Центр� творчості� дітей� та� юнацтва

Оболонсь�о�о�район��м.�Києва.�

3.�Оболонсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації:

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

ди,�пов'язані� з�переймен�ванням�навчальних

за�ладів,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

3.2.� Затвердити� стат�ти� навчальних� за�ла-

дів,� зазначених� �� п�н�ті� 2� цьо�о� рішення,� за

по�одженням� з� профільним� департаментом

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

державної�адміністрації)�та�постійною��омісією

Київради�з�питань���манітарної�політи�и.

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

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

тань�власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 4 3 грудня 2013 року

Про затвердження Порядку найменування об’єктів міського 
підпорядкування, присвоєння юридичним особам 

та об'єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) 
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 

назв і дат історичних подій у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 432/9920 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26 та пункту 1 частини першої статті 37 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права
власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", з ура

хуванням постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 989 "Про затвердження Порядку
проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об'

єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", з метою відновлення
історичних найменувань, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків та мемо

ріальних дощок на території міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Порядо��наймен�вання�об'-

є�тів� місь�о�о� підпоряд��вання,� присвоєння

юридичним�особам�та�об'є�там�місь�о�о�під-

поряд��вання� імен� (псевдонімів)� фізичних

осіб,�ювілейних� та� свят�ових�дат,� назв� і� дат

історичних�подій,�що�додається.

2.� Київсь�ом�� місь�ом�� �олові� створити

�онс�льтативно-дорадчий� ор�ан� для� отри-

мання�фахових�виснов�ів�з�питань�присвоєн-

ня,�зміни,�назв�об'є�тів�місь�о�о�підпоряд��-

вання,�присвоєння�юридичним�особам�та�об'-

є�там� місь�о�о� підпоряд��вання� імен� (псев-

донімів)�фізичних�осіб,�ювілейних� та�свят�о-

вих�дат,�назв�і�дат�історичних�подій���місті�Ки-

єві.

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

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

3.1.� Здійснювати� ор�анізаційне� забезпе-

чення�роботи� �онс�льтативно-дорадчо�о�ор-

�ан��з�питань�присвоєння,�зміни,�назв�об'є�-

тів� місь�о�о� підпоряд��вання,� присвоєння

юридичним�особам�та�об'є�там�місь�о�о�під-

поряд��вання� імен� (псевдонімів)� фізичних

осіб,�ювілейних� та� свят�ових�дат,� назв� і� дат

історичних�подій���місті�Києві.

3.2.�Привести� свої� а�ти� �� відповідність� до

цьо�о�рішення.

4.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�рі-

шення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 29.04.2004

№ 206/1416�"Про�порядо��наймен�вання�об'-

є�тів� місь�о�о� підпоряд��вання,� вшан�вання

пам'яті�видатних�діячів� і�подій,�встановлення

пам'ятних�зна�ів���місті�Києві".

5.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюд-

нити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�"Хреща-

ти�".

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

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

тань� місцево�о� самовряд�вання,� ре�іональ-

них,� міжнародних� зв'яз�ів� та� інформаційної

політи�и� та� постійн�� �омісію� Київради� з� пи-

тань���льт�ри�і�т�ризм�.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�13.11.2013�№432/9920

Порядок найменування об'єктів міського підпорядкування, 
присвоєння юридичним особам та об'єктам міського підпорядкування 

імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 
назв і дат історичних подій у місті Києві

І.�За�альні�положення

1.�Порядо��наймен�вання�об'є�тів�місь�о�о�підпоряд��вання,�присвоєння�юридичним�осо-

бам�та�об'є�там�місь�о�о�підпоряд��вання�імен�(псевдонімів)�фізичних�осіб,�ювілейних�та�свят-

�ових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій���місті�Києві�(далі —�Порядо�)�розроблено�відповідно�до

за�онів�У�раїни�"Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні",�"Про�присвоєння�юридичним�особам

та�об'є�там�права�власності�імен�(псевдонімів)�фізичних�осіб,�ювілейних�та�свят�ових�дат,�назв

і�дат� історичних�подій"�та�з��рах�ванням�вимо��постанови�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�24

жовтня�2012�ро���№ 989�"Про�затвердження�Поряд���проведення��ромадсь�о�о�об�оворення

під�час�роз�ляд��питань�про�присвоєння�юридичним�особам�та�об'є�там�права�власності,�я�і

за�ними�за�ріплені,�об'є�там�права�власності,�я�і�належать�фізичним�особам,�імен�(псевдоні-

мів)�фізичних�осіб,�ювілейних�та�свят�ових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій".

2.� Цим�Поряд�ом� визначаються� підстави� наймен�вання� районів�міста,� житлових�масивів,

станцій�метро,�с�верів,�б�льварів,�в�лиць,�пров�л�ів,��звозів,�проїздів,�проспе�тів,�площ,�май-

данів,�набережних,�мостів�та�інших�об'є�тів�місь�о�о�підпоряд��вання,�в�том��числі�присвоєн-

ня�імен�(псевдонімів)�фізичних�осіб,�ювілейних�та�свят�ових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій

юридичним�особам,�майно�я�их�переб�ває���власності� територіальної� �ромади�міста�Києва

(за�ладам���льт�ри,�освіти,�охорони�здоров'я�тощо)�(далі —�юридичні�особи),�об'є�там�права

власності,�я�і�за�ними�за�ріплені,�а�та�ож�в�лицям,�пров�л�ам,�проспе�там,�площам,�пар�ам,

с�верам,�б�льварам,��звозам,�проїздам,�майданам,�набережним,�мостам�(далі —�Об'є�ти).

3.�Гео�рафічним�об'є�там�назви�присвоюються�відповідно�до�За�он��У�раїни�"Про��ео�ра-

фічні�назви".

4.�Вирішення�питань�щодо�наймен�вань�та�присвоєння�імен�(псевдонімів)�фізичних�осіб,�ювілей-

них�та�свят�ових�дат,�назв� і�дат� історичних�подій�Об'є�там�має�сприяти�відновленню� історично

сформованої�топонімі�и�міста�Києва,�в�я�ій�відображена�ба�атові�ова�історія�У�раїни�та�її�столиці.

Назви�Об'є�тів�повинні�відповідати�словотворчим,�вимовним�і�стилістичним�нормам�с�час-

ної���раїнсь�ої�літерат�рної�мови.�Вони�повинні�б�ти�милозв�чними,�зр�чними�для�вимови,��о-

рот�ими�і�ле��о�запам'ятов�ватись.

При�наймен�ванні�об'є�тів�або�присвоєнні�їм�імен�(псевдонімів)�фізичних�осіб,�ювілейних�та

свят�ових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій�мають�врахов�ватися�їхнє�місцезнаходження,�при-

значення,��ео�рафічні,�історичні,�топонімічні,���льт�рні,�архіте�т�рні�та�інші�особливості,��иїв-

сь�і�традиції�назвотворення.

5.�Для�отримання�фахових�виснов�ів�з�питань�присвоєння,�зміни,�назв�Об'є�тів,��вічнення

пам'яті�видатних�діячів�і�подій�на�території�міста�Києва,�відновлення�історичних�наймен�вань

при�Київсь�ом��місь�ом���олові�створюється�відповідний��онс�льтативно-дорадчий�ор�ан,�до

с�лад�� я�о�о� входитим�ть,� зо�рема,� �чені-істори�и,�мовознавці,� �раєзнавці,� пам'ят�ознавці,

архіте�тори�тощо.

6.�Вшан�вання�пам'яті�фізичної�особи�здійснюється�лише�після�її�смерті.

7.�Зміна�назви�(переймен�вання)�об'є�тів�місь�о�о�підпоряд��вання�здійснюється���винят-

�ових�випад�ах,�а�саме:

при�відновленні� історично�сформованих�наймен�вань,�я�і�мають�особлив����льт�рно-істо-

ричн��цінність;

при�переймен�ванні�в��становленом��поряд���в�лиць,�площ,�пров�л�ів,�проспе�тів,�пар�ів,

с�верів���населених�п�н�тах�У�раїни,�назви�я�их�пов'язані�з�іменами�осіб,�я�і�причетні�до�ор-

�анізації�та�здійснення��олодоморів�і�політичних�репресій�в�У�раїні;

при�зміні�стат�с��і/або�ф�н�ціонально�о�призначення�відповідно�о�об'є�та;

з�метою��с�нення�д�блювання�наймен�вань�в�межах�території�міста.

Зміна�імені�фізичної�особи,�ювілейної�та�свят�ової�дати,�назви�і�дати�історичної�події,�при-

своєних�юридичним�особам�та�об'є�там�права�власності,�здійснюється�лише�після�проведен-

ня��ромадсь�о�о�об�оворення.

8.�Назви�Об'є�тів�ви�ладаються�державною�мовою�та�ре�іональними�мовами,�я�і�поширені

на� території� міста� Києва,� �� поряд��,� визначеном�� За�оном� У�раїни� "Про� засади� державної

мовної�політи�и",�в�простій,�стислій�формі�без�с�орочень.

9.�Реєстр�назв�в�лиць�веде�Сл�жба�містоб�дівно�о��адастр��Департамент��містоб�д�вання�та

архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

II.�Порядо��прийняття�рішення�про�присвоєння�юридичним�особам�

та�Об'є�там�імен�(псевдонімів)�фізичних�осіб,�ювілейних�та�свят�ових�дат,�

назв�і�дат�історичних�подій

1.� Питання� про� присвоєння� юридичним� особам� та� Об'є�там� імен� (псевдонімів)� фізичних

осіб,�ювілейних�та�свят�ових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій�пор�ш�ється�Київсь�им�місь�им

�оловою�шляхом�під�отов�и�ним�подання�про�присвоєння� імен� (псевдонімів)�фізичних�осіб,

ювілейних�та�свят�ових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій.

2.�Пропозиції�щодо�присвоєння�імен�(псевдонімів)�фізичних�осіб�юридичним�особам�та�Об'-

є�там�подаються�Київсь�ом��місь�ом���олові�ор�анами�державної�влади,�тр�довими��оле�ти-

вами,�об'єднаннями��ромадян�та�о�ремими��ромадянами�для�їхньо�о�подальшо�о�роз�ляд���

встановленом��поряд��.

Підстави�та��мови�присвоєння�юридичним�особам�та�Об'є�там�імен�(псевдонімів)�фізичних

осіб,�ювілейних�та�свят�ових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій�визначені�За�оном�У�раїни�"Про

присвоєння�юридичним�особам�та�об'є�там�права�власності�імен�(псевдонімів)�фізичних�осіб,

ювілейних�та�свят�ових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій".

Присвоєння�імен�(псевдонімів)�відомих�меш�анців�міста�Києва,��ромадян�У�раїни�і�зар�біж-

них��раїн�Об'є�там,�я��правило,�здійснюється�при�наймен�ванні�цих�Об'є�тів.

Імена�(псевдоніми)�фізичних�осіб,�ювілейних�та�свят�ових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій

присвоюються�юридичним�особам�та�Об'є�там�лише�після�проведення��ромадсь�о�о�об�ово-

рення�та�за�з�одою�відповідно�о�тр�дово�о��оле�тив�.

3.�Пропозиції�щодо�присвоєння�імені�(псевдонім�)�юридичній�особі�повинні�містити�та�і�ві-

домості:

наймен�вання�с�б'є�та,�що�пропон�є�присвоєння�імені;

запропоноване�наймен�вання�та�йо�о�обґр�нт�вання;

письмова�з�ода�родичів�(діти,�вдова,�вдівець,�а�я�що�їх�немає —�бать�и,�рідні�брати�та�сес-

три)�на�присвоєння�імені�(��разі�присвоєння�імені�фізичної�особи);

витя��з�рішення�зборів�тр�дово�о��оле�тив��про�з�од��на�присвоєння�імені;

розрах�н�и�та��ошторис�витрат,�пов'язаних�з�присвоєнням�імені.

4.�У�разі�надходження�пропозицій�щодо�присвоєння�імен�(псевдонімів)�фізичних�осіб�юри-

дичним�особам�та�об'є�там�права�власності�Київсь�ий�місь�ий��олова�надає�дор�чення:

Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�опрацювати�питання�щодо�під�отов�и�інформаційної�довід�и

про�фізичн��особ�,�ім'я�я�ої�пропон�ється�присвоїти,�ювілейн�,�свят�ов��чи�історичн��дат��або

назв��історичної�події,�що�пропон�ється�присвоїти,�а�та�ож�щодо�ор�анізації�проведення��ро-

мадсь�о�о�об�оворення�пор�шено�о���пропозиції�питання;

Департамент�� житлово-�ом�нальної� інфрастр��т�ри� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої

ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)� опрацювати� питання� щодо� розрах�н�ів� та

�ошторис�� витрат,� пов'язаних� з� присвоєнням�юридичній� особі� або� об'є�т�� права� власності

імені�(псевдонім�)�фізичної�особи,�ювілейної�та�свят�ової�дати,�назви�і�дати�історичної�події.

5.�За�дор�ченням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�з��рах�ванням�матеріалів,�наданих�відповідно

до�п�н�т��4�розділ�� II�цьо�о�Поряд��,�відповідний�стр��т�рний�підрозділ�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)��от�є�подання�про�присвоєн-

ня�юридичним�особам�або�Об'є�там�імен�фізичних�осіб,�ювілейних�та�свят�ових�дат,�назв�і�дат

історичних�подій�(далі —�Подання).

6.�Присвоєння�імені�(псевдонім�)�фізичної�особи,�ювілейної�та�свят�ової�дати,�назви�і�дати

історичних�подій�юридичним�особам�та�Об'є�там�здійснюється�за�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

ради�на�підставі�відповідно�о�подання�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�з�ідно�з�вимо�ами�статті�6

За�он��У�раїни�"Про�присвоєння�юридичним�особам�та�об'є�там�права�власності�імен�(псев-

донімів)�фізичних�осіб,�ювілейних�та�свят�ових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій".

7.�За�рез�льтатами�роз�ляд��Подання�та�відповідних�до��ментів�Київсь�а�місь�а�рада�про-

тя�ом�15�робочих�днів�після�внесення�та�о�о�Подання�приймає�відповідне�рішення.

8.�Прое�ти�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�присвоєння�імені�(псевдонім�)�фізичної�особи,

ювілейних�та�свят�ових�дат,�назв�і�дат�історичних�подій�юридичним�особам�та�Об'є�там�по�о-

дж�ються� постійною� �омісією� Київради� з� питань� місцево�о� самовряд�вання,� ре�іональних,

міжнародних�зв'яз�ів�та�інформаційної�політи�и�і�постійною��омісією�Київради�з�питань���ль-

т�ри�та�т�ризм�.

Прое�ти�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�присвоєння� імен�(псевдонімів)�навчальним�за-

�ладам�та�за�ладам�охорони�здоров'я�місь�о�о�підпоряд��вання�по�одж�ються�та�ож�постій-

ною��омісією�Київради�з�питань���манітарної�політи�и.

9.�Зміна�присвоєних�імен�фізичних�осіб,�ювілейних�та�свят�ових�дат,�назв�і�дат�історичних

подій�юридичним�особам�та�Об'є�там�здійснюється���та�ом��ж�поряд��,�що�і�їх�присвоєння.

Виправлення�технічних�помило��та�приведення�написання�наймен�вань���відповідність�до

вимо����раїнсь�о�о�правопис��не�є�зміною�наймен�вання�та�здійснюється�шляхом�прийняття

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради,�під�отовлено�о�на�підставі�обґр�нтованих�виснов�ів�відповід-

них�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

III.�Порядо��прийняття�рішення�про�наймен"вання�об'є�тів�місь�о�о�

підпоряд�"вання

1.�Пропозиції�щодо�наймен�вання�об'є�тів�місь�о�о�підпоряд��вання,�що�не�підпадають�під

дію�розділ��II�цьо�о�Поряд��,�подаються�до�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�ор�анами�державної�влади,�тр�довими��оле�тивами,�об'-

єднаннями��ромадян�та�о�ремими��ромадянами�для�їхньо�о�подальшо�о�роз�ляд����встанов-

леном��поряд��.

У��лопотанні,�що�виходить�від��ромадян,�в�аз�ється�прізвище,�ім'я�та�по�бать�ові��ромадя-

нина,�йо�о�поштова�адреса�та��онта�тний�номер�телефон�.

Пропозиції�щодо�зміни�назв�районів�розробляються�відповідними�районними�в�місті�Києві

державними�адміністраціями�і�вносяться�на�по�одження��олові�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�для�їхньо�о�подальшо�о�роз�ляд����встановленом��цим�Положенням�поряд��.

Пропозиції�щодо�наймен�вання�прое�тованих�станцій�метрополітен��вносяться�до�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�прое�тною�ор�аніза-

цією�за�по�одженням�з�Департаментом�транспортної� інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�і�Департаментом�містоб�д�вання�та

архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

2.�Пропозиції�щодо�наймен�вання�повинні�містити�та�і�відомості:�

наймен�вання�с�б'є�та,�що�пропон�є�наймен�вання;�

запропоноване�наймен�вання�та�йо�о�обґр�нт�вання;

місце�розташ�вання;

�арта-схема,�на�я�ій�позначається�розташ�вання;

розрах�н�и�та��ошторис�витрат,�а�та�ож�джерела�фінанс�вання�витрат.

3.�Наймен�вання�район�,�житлових�масивів�міста�Києва�мають�відповідати�історичним,��ео-

�рафічним�та�містоб�дівним�особливостям�об'є�та.

4.�До�основних�вимо��та�правил�наймен�вання�в�лиць,�пров�л�ів,�проспе�тів,�площ,�б�льва-

рів,��звозів,�проїздів,�майданів,�набережних�відносяться:

наймен�вання�повинні�відповідати�особливостям�ландшафт��міста.�При� їх�наймен�ванні�в

я�ості� основи� ви�ористов�ються� наймен�вання� населених� п�н�тів� (�� том�� числі� сіл,� селищ,

старовинних�слобод),��рочищ,�па�орбів�і�лісів,�річо�,�стр�м�ів,�озер�і�став�ів,�що��війшли�до

місь�ої�межі�міста�Києва;
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Хрещатик 53 грудня 2013 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

наймен вання повинні відображати найбільш істотні індивід альні хара теристи и в лиці я
об'є та наймен вання. При цьом нове наймен вання не повинно повторюватися в межах міс-
та;
наймен вання в лиці має ор анічно в лючатися в існ юч місь топонімічн систем . При

наймен ванні нових в лиць не доп с ається творення назв, я і пор ш ють історично сфор-
мован топонімічн систем міста Києва;
наймен вання в лиці має б ти вмотивоване і містити в собі необхідний обся топонімічної

інформації.
5. До основних вимо та правил наймен вання станцій метрополітен відносяться:
наймен вання станцій метрополітен повинні ма симально відповідати наймен ванням на-

земних транспортних, природних, істори о- льт рних, містоб дівних та інших знач щих об'-
є тів міста. При форм ванні пересадочних в злів місь о о пасажирсь о о транспорт , що
с ладаються зі станцій метрополітен і залізничних з пиночних п н тів (пасажирсь их плат-
форм), зазначені транспортні об'є ти повинні носити одна ові наймен вання;
при присвоєнні наймен вань станціям метрополітен , що створюють єдині пересадочні в з-

ли, необхідно дотрим ватися принцип різнойменних варіантів наймен вань станцій;
ожне наймен вання станції метрополітен має б ти індивід альним, відображати історичн

та льт рн самоб тність міста, відповідати архіте т рном ви ляд станції;
наймен вання станцій метрополітен не мож ть б ти ви ористані для збереження пам'яті

про відомих жителів міста Києва, ромадян У раїни і зар біжних раїн, за винят ом випад ів їх
збі з назвами наземних місь их об'є тів.
6. До основних вимо та правил наймен вання з пино наземно о місь о о транспорт на-

лежать:
наймен вання з пино наземно о транспорт повинні б ти ма симально пов'язані зі значи-

мими для орієнтації в місті об'є тами;
наймен вання з пино наземно о транспорт визначаються переважно місцевою топо ра-

фією. Вони не повинні повторюватися в межах місь их транспортних маршр тів;

в наймен ваннях з пино наземно о транспорт мотивація вічнення пам'яті може б ти по-
в'язана тіль и з же існ ючими назвами ео рафічних та інших об'є тів міста.
7. Наймен вання районів, інших об'є тів місь о о підпоряд вання здійснюється рішенням

Київсь ої місь ої ради за поданням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації).
Наймен вання станцій метрополітен здійснюється рішенням Київсь ої місь ої ради, прое т

я о о от є Департамент транспортної інфрастр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).
Наймен вання з пино наземно о транспорт здійснюється на азом Департамент транс-

портної інфрастр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації).
8. Прое ти рішень Київсь ої місь ої ради про наймен вання об'є тів місь о о підпоряд ван-

ня по одж ються постійною омісією Київради з питань місцево о самовряд вання, ре іональ-
них, міжнародних зв'яз ів та інформаційної політи и і постійною омісією Київради з питань
льт ри та т ризм .
Прое ти рішень Київсь ої місь ої ради про присвоєння (змін ) назв станціям метрополітен

по одж ються та ож постійною омісією Київради з питань транспорт та зв'яз .
9. Прое ти рішень щодо надання та зміни назв об'є тів місь о о підпоряд вання подають-

ся для в лючення до поряд денно о засідань Київсь ої місь ої ради ви лючно постійною о-
місією Київради з питань місцево о самовряд вання, ре іональних, міжнародних зв'яз ів та ін-
формаційної політи и і постійною омісією Київради з питань льт ри та т ризм .
10. Вирішення питань про вічнення визначних діячів і подій формі встановлення пам'ят-

них зна ів та меморіальних дощо здійснюється поряд , визначеном ви онавчим ор аном
Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацією).

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про проведення різдвяного ярмарку у Центральному парку
культури та відпочинку

Розпорядження № 2086 від 20 листопада 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю

України — місто'герой Київ", Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громад'
ських заходів політичного, релігійного, культурно'просвітницького, спортивного, видовищного та іншого
характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, з метою ор'
ганізації дозвілля мешканців та гостей міста у період новорічних та різдвяних свят, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Провести з 14 р дня 2013 ро до 20 січ-
ня 2014 ро різдвяний ярмаро на території
Центрально о пар льт ри та відпочин .
2. Визначити ор анізатором різдвяно о яр-

мар Центральний пар льт ри і відпочин .
3. Встановити режим роботи різдвяно о

ярмар : робочі дні — з 11.00 до 22.00,
свят ові та вихідні дні — з 10.00 до 22.00.
5. Центральном пар льт ри і відпо-

чин :
5.1. Облашт вати новорічн ялин та льодо-

ві с льпт ри нав оло естради Хрещато о яр .
5.2. Забезпечити:
облашт вання та ф н ціон вання об'є тів

тор івлі під час проведення різдвяно о яр-
мар ;
прибирання території, вивезення сміття та

під лючення тор овельних місць до існ ючих
джерел еле тропостачання.
5.3. Розробити план-схем розміщення

об'є тів тор івлі під час проведення різдвяно-
о ярмар .
5.4. Продаж товарів здійснювати відповід-

но до по оджених Київсь ою місь ою санітар-
но-епідеміоло ічною станцією з оджених
асортиментних перелі ів.
5.5. Забезпечити дотримання Правил бла-

о строю міста Києва, затверджених рішен-
ням Київсь ої місь ої ради від 25 р дня 2008
ро № 1051/1051, під час під отов и та про-
ведення ярмар та відновлення пор шено о
бла о строю.
6. Департамент охорони здоров'я ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) забез-
печити чер вання машин швид ої медичної
допомо и під час проведення різдвяно о яр-
мар .

7. Департамент промисловості та розвит
підприємництва ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) по одити встановленом поряд-

розміщення об'є тів тор івлі та інформ ва-
ти с б'є тів осподарювання про обмеження,
визначені рішенням Київсь ої місь ої ради від
23 р дня 2010 ро № 413/5225 "Про дея і
питання з поряд вання в м. Києві роздрібної
тор івлі ал о ольними, слабоал о ольними
напоями, вином столовим, пивом ( рім безал-
о ольно о) та тютюновими виробами" під час
проведення різдвяно о ярмар .
8. Департамент льт ри ви онавчо о ор-

ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) надати допомо
Центральном пар льт ри і відпочин в
ор анізації та проведенні льт рно-масових
заходів на естраді Хрещато о яр .
9. Просити Головне правління МВС У ра-

їни в м. Києві та УДАІ в м. Києві забезпечити:
9.1. Охорон ромадсь о о поряд під час

проведення різдвяно о ярмар .
9.2. Безпереш одне транспорт вання об'-

є тів тор івлі до місця проведення різдвяно о
ярмар .
10. Департамент с спільних ом ні ацій

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) за-
безпечити інформ вання меш анців столиці
про проведення різдвяно о ярмар .
11. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації
Коржа В. П.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

Про реєстрацію Статуту релігійної громади Християн Віри
Євангельської "НОВЕ ЖИТТЯ" у Дарницькому районі м. Києва

Розпорядження № 1804 від 8 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", розглянувши заяву

громадян від 18 липня 2013 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади Християн Ві'
ри Євангельської "НОВЕ ЖИТТЯ" у Дарницькому районі м. Києва від 13 квітня 2013 року № 1, в межах функ'
цій місцевого органу виконавчої влади:
Зареєстр вати Стат т релі ійної ромади Християн Віри Єван ельсь ої "НОВЕ ЖИТТЯ"

Дарниць ом районі м. Києва, що додається.
Голова О. Попов

Про затвердження Статуту комунального некомерційного
підприємства "Консультативно'діагностичний центр"

Деснянського району м. Києва
Розпорядження № 1821 від 14 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь'
кої ради від 17 квітня 2013 № 126/9183 "Про питання діяльності Центральної районної поліклініки Деснян'
ського району м. Києва", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Стат т ом нально о не о-
мерційно о підприємства "Конс льтативно-
діа ностичний центр" Деснянсь о о район
м. Києва, що додається.
2. Ком нальном не омерційном підпри-

ємств "Конс льтативно-діа ностичний
центр" Деснянсь о о район м. Києва заре-

єстр вати Стат т в поряд , встановленом
за онодавством У раїни.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни 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 затвердження Статуту комунального некомерційного
підприємства "Консультативно'діагностичний центр"

Подільського району м. Києва
Розпорядження № 1828 від 14 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь'
кої ради від 17 квітня 2013 року № 134/9191 "Про питання діяльності Центральної районної поліклініки По'
дільського району м. Києва", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1 Затвердити Стат т ом нально о не о-
мерційно о підприємства "Конс льтативно-
діа ностичний центр" Подільсь о о район
м. Києва, що додається.
2. Ком нальном не омерційном підпри-

ємств "Конс льтативно-діа ностичний
центр" Подільсь о о район м. Києва зареєс-

тр вати Стат т в поряд , встановленом за-
онодавством У раїни.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов`яз ів.

Голова О. Попов

Про затвердження Статуту комунального некомерційного
підприємства "Центр первинної медико'санітарної допомоги

№ 4" Деснянського району м. Києва
Розпорядження № 1829 від 14 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь'
кої ради від 17 квітня 2013 року № 122/9179 "Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико'санітарної допомоги № 4 Деснянського району м. Києва", в межах функцій органу місцевого само'
врядування:

1. Затвердити Стат т ом нально о не о-
мерційно о підприємства "Центр первинної
меди о-санітарної допомо и № 4" Деснян-
сь о о район м. Києва, що додається.
2. Ком нальном не омерційном підпри-

ємств "Центр первинної меди о-санітарної
допомо и № 4" Деснянсь о о район м. Ки-

єва зареєстр вати Стат т в поряд , встанов-
леном за онодавством У раїни.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов'яз ів.

Голова О. Попов
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Про затвердження Статуту 

Комунального некомерційного підприємства 
"Консультативно'діагностичний центр" 

Шевченківського району міста Києва
Розпорядження № 1830 від 14 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь'
кої ради від 17 квітня 2013 року № 142/9199 "Про комунальне некомерційне підприємство "Консультативно'
діагностичний центр" Шевченківського району міста Києва", в межах функцій органу місцевого самовряду'
вання:

1. Затвердити Стат т Ком нально о не о-
мерційно о підприємства "Конс льтативно-
діа ностичний центр" Шевчен івсь о о райо-
н міста Києва, що додається.
2. Ком нальном не омерційном підпри-

ємств "Конс льтативно-діа ностичний
центр" Шевчен івсь о о район міста Києва

зареєстр вати Стат т в поряд , встановле-
ном за онодавством У раїни.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов'яз ів.

Голова О. Попов

Про затвердження Статуту 
комунального некомерцінного підприємства 

"Центр первинної медико'санітарної допомоги № 2"
Святошинського району м. Києва
Розпорядження № 1838 від 14 жовтня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення Київської
міської ради від 17 квітня 2013 року № 136/9193 "Про комунальне некомерційне підприємство "Центр пер'
винної медико'санітарної допомоги № 2" Святошинського району м. Києва", в межах функцій органу міс'
цевого самоврядування:

1. Затвердити Стат т ом нально о не о-
мерційно о підприємства "Центр первинної
меди о-санітарної допомо и № 2" Святошин-
сь о о район м. Києва, що додається.
2. Ком нальном не омерційном підпри-

ємств "Центр первинної меди о-санітарної
допомо и № 2" Святошинсь о о район м.
Києва зареєстр вати Стат т поряд , вста-
новленом за онодавством У раїни.
3. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації з ідно з розподілом
обов'яз ів прийняти рішення щодо висвітлен-
ня зміст цьо о розпорядження засобах ма-
сової інформації.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов'яз ів.

Голова О. Попов

Про затвердження Статуту 
комунального некомерційного підприємства 

"Центр первинної медико'санітарної допомоги 
№ З" Святошинського району м. Києва

Розпорядження № 1839 від 14 жовтня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення Київської

міської ради від 22 травня 2013 року № 334/9391 "Про питання діяльності поліклініки № 2 Святошинського
району м. Києва", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Стат т ом нально о не о-
мерційно о підприємства "Центр первинної
меди о-санітарної допомо и № 3" Святошин-
сь о о район м. Києва, що додається.
2. Ком нальном не омерційном підпри-

ємств "Центр первинної меди о-санітарної
допомо и № 3" Святошинсь о о район м.
Києва зареєстр вати Стат т поряд , вста-
новленом за онодавством У раїни.
3. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації з ідно з розподілом
обов'яз ів прийняти рішення щодо висвітлен-
ня зміст цьо о розпорядження засобах ма-
сової інформації.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов'яз ів.

Голова О. Попов

Про затвердження Статуту 
комунального некомерційного підприємства 

"Консультативно'діагностичний центр" 
Оболонського району м. Києва

Розпорядження № 1842 від 14 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь'

кої ради від 17 квітня 2013 року № 128/9185 "Про питання діяльності Центральної районної поліклініки Обо'
лонського району м. Києва", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Стат т Ком нально о не о-
мерційно о підприємства "Конс льтативно-
діа ностичний центр" Оболонсь о о район
м. Києва, що додається.
2. Ком нальном не омерційном підпри-

ємств "Конс льтативно-діа ностичний
центр" Оболонсь о о район м. Києва в ста-
новленом поряд зареєстр вати Стат т
підприємства,
3. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації з ідно з розподілом
обов’яз ів прийняти рішення щодо висвітлен-
ня зміст цьо о розпорядження засобах ма-
сової інформації.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни 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

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

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

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

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

Про затвердження Статуту 
комунального некомерційного підприємства 

"Консультативно'діагностичний центр" 
Святошинського району м. Києва

Розпорядження № 1844 від 14 жовтня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення Київської

міської ради від 17 квітня 2013 року № 137/9194 "Про питання діяльності Центральної районної поліклініки
Святошинського району м. Києва", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Стат т ом нально о не о-
мерційно о підприємства "Конс льтативно-
діа ностичний центр" Святошинсь о о райо-
н м. Києва, що додається.
2. Ком нальном не омерційном підпри-

ємств "Конс льтативно-діа ностичний
центр" Святошинсь о о район м. Києва за-
реєстр вати Стат т поряд , встановлено-
м за онодавством У раїни.
3. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації з ідно з розподілом
обов'яз ів прийняти рішення щодо висвітлен-
ня зміст цьо о розпорядження засобах ма-
сової інформації.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов'яз ів.

Голова О. Попов

Про організацію постійно діючого ярмарку з торгівлі речами, 
що були у вжитку, у вихідні дні на проспекті Академіка

Глушкова, 10 у Голосіївському районі
Розпорядження № 1855 від 15 жовтня 2013 року

Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто'герой Київ", підпункту 8
пункту "а" частини першої статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою ство'
рення сприятливих умов малозахищеним верствам населення для реалізації речей, що були у вжитку, в ме'
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати пропозицію Департамент
промисловості та розвит підприємництва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
щодо ор анізації постійно діючо о ярмар з
тор івлі речами, що б ли вжит , вихідні
дні на проспе ті А адемі а Гл ш ова, 10 Го-
лосіївсь ом районі міста Києва, вздовж о-
ловно о орп с ом нально о підприємства
"Київсь ий іподром" (далі — постійно діючий
ярмаро ).
2. Ком нальном підприємств "Світоч" м.

Києва здійснити ор анізаційні заходи щодо
облашт вання постійно діючо о ярмар , а
саме:
2.1. Розробити схем розміщення об'є тів

тор івлі під час проведення постійно діючо о
ярмар .
2.2. Забезпечити встановленом поряд

розміщення та ф н ціон вання об'є тів тор-
івлі під час проведення постійно діючо о яр-
мар .
2.3. Здійснити заходи щодо встановлення

перес вних біот алетів, рн, онтейнерів для
збор поб тових відходів, їх своєчасно о ви-
везення та прибирання території.
2.4. Забезпечити дотримання Правил бла-

о строю міста Києва, затверджених рішен-
ням Київсь ої місь ої ради від 25 р дня 2008

ро № 1051/1051, під час під отов и та про-
ведення постійно діючо о ярмар .
3. Голосіївсь ій районній в місті Києві дер-

жавній адміністрації забезпечити чер вання
відповідальних працівни ів під час проведен-
ня постійно діючо о ярмар .
4. Управлінню інформаційно о забезпечен-

ня та дост п до п блічної інформації апарат
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) за-
безпечити інформ вання меш анців столиці
про проведення постійно діючо о ярмар .
5. Просити Головне правління МВС У ра-

їни в м. Києві забезпеч вати охорон ромад-
сь о о поряд під час проведення постійно
діючо о ярмар .
6. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації — ерівни апарат ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) П за-
нов О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен-
ня зміст цьо о розпорядження в засобах ма-
сової інформації.
7. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на першо о заст пни а о-
лови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Гол бчен а А. К.

Голова О. Попов

Про реконструкцію автомобільних доріг біля
багатофункціонального торговельно'розважального комплексу

з паркінгом на Великій Кільцевій дорозі, 1
Розпорядження № 1856 від 15 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 4 статті 20 Зако'
ну України "Про автомобільні дороги", статей 6, 23, 24, частини 1 статті 26 Закону України "Про дорожній
рух", з метою покращення транспортної інфраструктури, впорядкування та покращення дорожнього руху, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити ре онстр цію Вели ої Кільце-
вої доро и на ділянці від в л. Д. Л цен а до
Одесь ої площі (в частині влашт вання роз-
воротів транспорт та перевлашт вання світ-
лофорних об'є тів) з ре онстр цією місце-
во о проїзд , ре онстр цію правоповорот-
но о з'їзд з Вели ої Кільцевої доро и на
проспе т А адемі а Гл ш ова та місцево о
проїзд вздовж ньо о, подовження в л. Д. Л -
цен а від Вели ої Кільцевої доро и на 300 м.
2. Взяти до відома, що фінанс вання робіт

( том числі прое тних), зазначених п н ті
1 цьо о розпорядження, б де здійснюватись
за рах но зал чених оштів (інвестор — ТОВ
"Ме аполісжитлоб д").
3. Замовни ом робіт, зазначених п н ті 1

цьо о розпорядження, визначити ом нальн
орпорацію "Київавтодор".
4. Ком нальній орпорації "Київавтодор"

встановленом поряд :
4.1. Прийняти від ТОВ "Ме аполісжитло-

б д" прое тн до ментацію на ре онстр -
цію Вели ої Кільцевої доро и на ділянці від

в л. Д. Л цен а до Одесь ої площі (в частині
влашт вання розворотів транспорт та пере-
влашт вання світлофорних об'є тів) з ре он-
стр цією місцево о проїзд , ре онстр цію
правоповоротно о з'їзд з Вели ої Кільцевої
доро и на проспе т А адемі а Гл ш ова та
місцево о проїзд вздовж ньо о, подовження
в л. Д. Л цен а від Вели ої Кільцевої доро и
на 300 м, розроблен та затверджен в ста-
новленом поряд .
4.2. Визначити на он рсних тор ах ене-

ральн б дівельн ор анізацію для ви онання
робіт, зазначених в п н ті 1 цьо о розпоря-
дження.
4.3. Під час ладання замовни ом до ово-

р підряд на ви онання б дівельних робіт
обов'яз ово передбачити мови щодо надан-
ня підрядни ом арантії я ості ви онаних ро-
біт та встановити арантійні стро и е спл -
атації об'є та.
4.4. Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства щодо поряд ви онання б дівель-
них робіт.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4.5. Роботи ви он вати відповідно до Правил бла о строю

міста Києва, затверджених рішенням Київсь ої місь ої ради від
25 р дня 2008 ро № 1051/1051.
4.6. Розробити та по одити з УДАІ ГУ МВС У раїни в м. Києві

схем ор анізації дорожньо о р х на період ви онання робіт,
зазначених в п н ті 1 цьо о розпорядження.
5. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої державної адмініс-

трації з ідно з розподілом обов'яз ів прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації зміст цьо о розпо-
рядження.
6. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти

на заст пни ів олови Київсь ої місь ої державної адміністрації
з ідно з розподілом обов`яз ів.

Голова О. Попов

Про здійснення реконструкції з прибудовою будівлі середньої загальноосвітньої школи
№ 103 на вул. Алма#Атинській, 89 у Дніпровському районі

Розпорядження № 1862 від 16 жовтня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих пов#
новажень", з метою забезпечення реконструкції з прибудовою будівлі середньої загальноосвітньої школи № 103 па вул. Алма#Атинській, 89 у
Дніпровському районі м. Києва та своєчасного введення її в експлуатацію, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити розроблення прое тно- ошторисної до ментації
та ви онати роботи із ре онстр ції з приб довою б дівлі серед-
ньої за альноосвітньої ш оли№ 103 на в л. Алма-Атинсь ій, 89
Дніпровсь ом районі.
2. Замовни ом робіт, зазначених п н ті 1 цьо о розпоря-

дження, визначити Дніпровсь районн в місті Києві державн
адміністрацію.
3. Дніпровсь ій районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Одержати в становленом поряд вихідні дані па прое -

т вання.
3.2. Забезпечити розроблення та затвердження в становле-

ном поряд прое тно- ошторисної до ментації на ви онання
робіт, зазначених п н ті 1 цьо о розпорядження.
3.3. Визначити енеральн прое тн та енеральн підрядн

ор анізації для ви онання робіт, зазначених п н ті 1 цьо о роз-
порядження, відповідно до вимо чинно о за онодавства.
3.4. Оформити встановленом за оном поряд право о-

рист вання земельною ділян ою для ви онання робіт, зазначе-
них п н ті 1 цьо о розпорядження.
3.5. Забезпечити дотримання вимо за онодавства щодо по-

ряд ви онання б дівельних робіт.
3.6. Під час ладання до овор підряд на ре онстр цію об'-

є та, зазначено о п н ті 1 цьо о розпорядження, обов'яз ово
передбачити мови щодо надання підрядни ом арантії я ості
ви онаних робіт та встановити арантійні стро и е спл атації
об'є та.
3.7. Подати встановленом поряд до Департамент е оно-

мі и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) пропозиції щодо в лю-
чення робіт, зазначених п н ті 1 цьо о розпорядження, до про-

рам е ономічно о і соціально о розвит м. Києва на 2013 рі та
наст пні ро и.
4. Взяти до відома, що після завершення робіт із ре онстр -

ції з приб довою б дівлі середньої за альноосвітньої ш оли
№ 103 на в л. Алма-Атинсь ій, 89 Дніпровсь ом районі м. Ки-
єва та прийняття об'є та в е спл атацію, майно в становленом
поряд зарахов ється до ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва.
5. Заст пни 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.
6. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на за-

ст пни а олови Київсь ої місь ої державної адміністрації К ч аМ. І.
Голова О. Попов

Р С Н Х Л С Б У

П Р О Т У Б Е Р А Н Ц І

Л У К А Ф Е Н Е Г О

У Т О П І Я Щ Ш Н У Р

Ж А К О Г Р А Д А Д А

Н О Ч К О Т У Р І Т

И К Д Ж И Г І Т О

К О В И Л А К А Й З Е Р

Відповіді на сканворд 

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

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні об'є та

приватизації — нежило о б дин площею 2 123,20 в. м на в л. Мазепи Івана, 6, літ. "А, АІ"

Назва об'є та: Нежилий б дино площею 2 123,20 в.м

Адреса: 01010, м. Київ, в л. Мазепи Івана, 6, літ. "А, АІ".

Балансо трим вач: Управління охорони льт рної спадщини ви-
онавчий ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь а місь а державна ад-
міністрація).

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилий б дино площею 2 123,20 в.м.
Літера "А" внесена до перелі пам'ято архіте т ри та містоб д -

вання національно о значення.
Літера "АІ" внесена до перелі щойновиявлених об'є тів льт р-

ної спадщини.
Об'є т приватизації розташований на земельній ділянці площею

0,26 а ( од 82:035:008), я а облі ов ється за Управлінням охорони
льт рної спадщини ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-

сь ої місь ої державної адміністрації) на підставі технічно о звіт по
встановленню зовнішніх меж земле орист вання.

Ціна об'є та без ПДВ — 18 363 000 (вісімнадцять мільйонів триста
шістдесят три тисячі) ривень.

ПДВ — 3 672 600 (три мільйони шістсот сімдесят дві тисячі шістсот)
ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 22 035 600 (двадцять

два мільйони тридцять п'ять тисяч шістсот) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ван-

ням ПДВ — 2 203 560 (два мільйони двісті три тисячі п'ятсот шістде-
сят) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітар-
но-технічном стані.

2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в
становленом за оном поряд .

3. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж
об'є т приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією
права власності на об'є т, бере на себе по пець.

4. Переможцю а ціон :

4.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон спла-
тити на ористь Товарної біржі "Перша ніверсальна біржа "У раїна"
біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є -
т , я ий встановлюється біржею.

4.2. до ладання до овор півлі — продаж ласти з Управлінням
охорони льт рної спадщини Київсь ої місь ої державної адміністрації
попередній до овір про ладання в майб тньом охоронно о до овор .

5. А ціон б де проведено 27 р дня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь ів-
сь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", Товарна біржа "Перша ні-
версальна біржа "У раїна". Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery",
Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна", в понеділо — чет-
вер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00,
обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв —
три дні до дати проведення а ціон .

7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ,
сплач ється на рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан
Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товар-
на біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

8. Грошові ошти в розмірі — 2 203 560 ривень, що становлять
10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на ра-
х но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан :
380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна".

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові
ошти.

10.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою:
01010, м. Київ, в л. Мазепи Івана, 6, літ. "А, АІ".

11.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Disco-
very", Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна", тел.
(044)362-64-53, (094)927-34-53.

"КП "Дире ція з правління та обсл ов вання житло-
во о фонд Голосіївсь о о район "

о олош є про проведення он рс з надання посл з технічно о
обсл ов вання ліфтів в житлових б дин ах мі рорайонів, я і обсл -
ов ють житлові ор анізації: КП "ЖЕО-107" (в л. Димитрова, 11,
в л. Пань івсь а, 18, 20, в л. Са са ансь о о, 25-103, в л. Тарасів-
сь а, 30-42, 23/25, в л. Толсто о, 47/107, 49, в л. В. Яна, 16, в л.
Володимирсь а, 82-в-94-а, 89, 89/91, в л. Горь о о, 39, в л. Жилян-
сь а, 7-а-69/71, 56-72, в л. Червоноармійсь а, 58-92), КП "ЖЕО-105"
(в л. Пань івсь а, 17, 19, в л. Са са ансь о о, 22-84/86, в л. Тара-
сівсь а, 3а, 2-20, в л. Толсто о, 5а — 43, в л. Ми ільсь о-Ботанічна,
6/8, 14, 17/4, 17/19, в л. Володимирсь а, 61/11-83, в л. Горь о о,
4/6-24, 3-25, в л. Червоноармійсь а, 24-48); КП "ЖЕО-103" (пр. 40-
річчя Жовтня, 74а-84, в л. А. Б бнова, 13, в л. Василь івсь а, 2а-
9/14, 6, 8, просп.Червонозоряний, 117, 126, 196, в л. К станайсь а,
11, в л. Деміївсь а, 35-55, пров. Деміївсь ий, 6, 7, 8, в л. Красилів-
сь а, 4-а, в л. Б рмистен о, 10-12, в л. Ломоносова, 8, в л. Михай-
ла Стельмаха, 3, в л. Фрометівсь а, 2); ТОВ "Квартет" (пр. 40-річчя
Жовтня, 100/2-128, 89-97-а, в л. Тр тен а, 7, 9, в л. Василь івсь а,
19/15, 21/18, 38-42, пров. Коломиївсь ий, 3/1, 13/23, 16, в л. Героїв
Оборони, 5, в л. Пол овни а Потєхіна, 3а, 12, 14, в л. Генерала Ро-
димцева, 11, в л. Ломоносова, 24-29, в л. В. Д бініна, 6) Голосіїв-
сь о о район м. Києва, я ий відб деться 30 р дня 2013 ро , по
проспе т 40-річчя Жовтня, 17-б.

Заяв и подаються особисто або поштою за адресою: 03039,
м. Київ, проспе т 40-річчя Жовтня, 17-б до 30 р дня 2013 ро .

Роз риття онвертів з он рсними пропозиціями відб деться за
цією ж адресою 30 р дня 2013 ро о 10.00.

Довід и за телефоном: начальни відділ інформаційно-інженер-
но о забезпечення Кашевсь ий Р.М., тел. 525-29-39.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Криво-
носа, 25, аб. 17) ви ли ає на 10.00 12.12.2013 ро Сердалов Ан-
желі Василівн я відповідача по цивільній справі за позовом Сер-
далова Андрія Володимировича до Сердалової Анжелі и Василівни,
третя особа: Солом'янсь ий районний відділ Головно о правління
Державної мі раційної сл жби У раїни в м. Києві, про визнання осо-
би та ою, що втратили право орист вання житловим приміщенням.

При цьом повідомляємо, що в разі Вашої неяв и в с дове засі-
дання без поважних причин або не повідомлення про причини своєї
неяв и, с д виріш є справ на підстав наявних ній до азів.

С ддя В.В. Лазарен о

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Криво-
носа, 25, аб. 17) ви ли ає на 15.00 11.12.2013 ро Арсентьєва Во-
лодимира Володимировича я відповідача по цивільній справі за по-
зовом ТОВ "Метеор ЛТД" до Арсентьєва Володимира Володимиро-
вича, третя особа: Київсь а місь а рада, про с нення переш од
орист ванні земельною ділян ою.

При цьом повідомляємо, що в разі Вашої неяв и в с дове засі-
дання без поважних причин або не повідомлення про причини своєї
неяв и, с д виріш є справ на підстав наявних ній до азів.

С ддя В.В. Лазарен о

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача:
Ющен о Ірин Оле сандрівн , останнє відоме місце реєстрації я ої:
м. Київ, пров. Ж овсь о о, 3, орп. 2, в. 30 в с дове засідання на
17 р дня 2013 ро о 10.00 на роз ляд цивільної справи за позовом
Федорен о Тетяни Оле сандрівни до Ющен о Ірини Оле сандрівни
про визнання до овор півлі-продаж недійсним, я е відб деться в
приміщенні с д : м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-а, абінет №27.

Наслід и нез'явлення в с дове засідання передбачені статтями
169, 170 ЦПК У раїни.

С ддя Н.B. Антонова

4 р дня о 13.00 за адресою: м. Київ, пров. Страте ічний,
2, б де проводитися встановлення та по одження меж із
с міжними земле орист вачами земельних діляно
пров. Страте ічном , 2-а, 2-б, 2-в, Голосіївсь ом районі.
Прош з'явитися за вищев азаною адресою наст пних

ромадян: Сіцінсь ий Є.А., Храпай Н.Д., Храпай Є.Ю.,
Станіславч В.М., Кириче М.М., Пінч ов В.П., Авдєєн-
о Ф.А., Хрещи B.C., Р ди Р.Л.

Просимо б ти прис тніми о 10.30 6 р дня 2013 ро всіх
с міжних земле орист вачів для ознайомлення з встанов-
леними Громадянці Ро оль Софії Іса івні межами земельної
ділян и на в л. Оле сандра Пиро овсь о о, 19, орп. 7/14
Солом'янсь ом районі м. Києва та підписання відповідно о
а т .

Посвідчення ромадянина, я ий ева йований 1986 році із зони
відч ження, ате орія 2, серія Б № 021583 на ім’я Біси Олени
Гри орівни вважати недійсним.

До відома ЗАТ "Е овторрес рси", КП "Київсь ий метрополітен", ТОВ "У раїна-Енер осервіс, ЛТД"
повідомляємо, що 09.12.2013 р. о 12.00 відб деться встановлення меж земельної ділян и за адресою:
в л. Жилянсь а, 108 (літ. А) Шевчен івсь ом районі м. Києва. Просимо всіх вищезазначених осіб б ти
прис тніми в зазначений час.

Міністерство ре іонально о розвит , б дівництва та житлово- ом нально о осподарства У раїни
о олош є он рс на заміщення ва антних посад

Додат ова інформація щодо основних ф н ціональ-
них обов'яз ів, розмір та мов оплати праці надаєть-
ся Управлінням роботи з персоналом Міністерства.

Перелі до ментів для часті он рсі:
- заява про часть он рсі, в я ій зазначається про

ознайомлення заявни а із встановленими за оно-
давством обмеженнями щодо прийняття на держав-
н сл жб та проходження державної сл жби;

- заповнена особова арт а (форма П-2 ДС) з відпо-
відними додат ами;

- фото арт а розміром 4 х 6 см;
- опії до ментів про освіт , підвищення валіфі а-

ції, присвоєння вчено о звання, прис дження на -
ово о ст пеня;

- де ларація про майно, доходи, витрати і зо-
бов'язання фінансово о хара тер за мин лий рі
за формою, передбаченою За оном У раїни "Про
засади запобі ання і протидії ор пції";

- опія до мента, я ий посвідч є особ ;
- опія війсь ово о вит а (для війсь овосл жбовців

або війсь овозобов'язаних);
- довід а про доп с до державної таємниці ( разі

йо о наявності).

До менти подаються протя ом 30-ти алендарних
днів з дня о олошення он рс на заміщення ва ан-
тних посад в апараті Міністерства за адресою: 01601,
м. Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 9, імн. 320, (пн.-
чт. з 16.00 до 17.30, пт. з 15.00 до 16.30).

Довід и за телефоном: 284 06 37.

№
з/п

Назва стр т рно-
о підрозділ Ва антна посада Кваліфі аційні вимо и до андидатів на заміщення ва антних

посад

1.

Департамент стра-
те ії реформ вання
та розвит житло-
во- ом нально о
осподарства

оловний спеціаліст відділ нормативно-методично о забезпечення ре-
форм вання житлово- ом нально о осподарства (1 штатна одиниця)

освіта вища відповідно о професійно о спрям вання (правознавс-
тво, державне правління, державна сл жба, менеджмент, спеціаль-
ності орієнтовані на житлово- ом нальне осподарство) за освітньо-
валіфі аційним рівнем спеціаліст або ма істр, стаж роботи за фахом
на державній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не менше 1 ро-

або за фахом в інших сферах не менше 3 ро ів.
оловний спеціаліст відділ енер озбереження (1 штатна одиниця)

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Температура 	5°С

Атм. тиск 760 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 53 %

Температура 	2°С

Атм. тиск 760мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 50 %

Температура 	3°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 52 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 3 ãðóäíÿ 2013 ðîêó
ранок день вечір
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1916 — êè¿âñüêèé ãóáåðíàòîð
ãðàô ²ãíàòüºâ îãîëîñèâ ïðî âñòà-
íîâëåííÿ òâåðäèõ ö³í íà ïðîäî-
âîëü÷³ ³ ôóðàæí³ ïðîäóêòè, ùî ïîñ-
òàâëÿþòüñÿ äëÿ àðì³¿, ôàáðèê, îáî-
ðîííèõ çàâîä³â ³ äëÿ âåëèêèõ ïðî-
ìèñëîâèõ öåíòð³â. Âîíè ïîâèíí³
çàëèøàòèñÿ íåçì³ííèìè äî íîâîãî
âðîæàþ, òîáòî äî îñåí³ 1917 ðîêó:
æèòî ïî 1 ðóá. 53 êîï., ïøåíèöÿ –
1.95, îâåñ – 1.63, ÿ÷ì³íü – 1.33,
ãðå÷êà – 3.40, ãîðîõ – 2 

1920 — Ìèõàéëà Ôðóíçå ïðèç-
íà÷åíî êîìàíäóâà÷åì ðàäÿíñüêèõ
Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè ³ Êðèìó 

1959 — ó Ëåí³íãðàä³ çäàëè â
åêñïëóàòàö³þ ïåðøèé ó ñâ³ò³
àòîìíèé êðèãîëàì "Ëåí³í" 

1967 — õ³ðóðã Êð³ñò³àí Áàðíàðä
çä³éñíèâ ó Êåéïòàóí³ ïåðøó ó
ñâ³ò³ óñï³øíó òðàíñïëàíòàö³þ
ñåðöÿ 

1976 — ó Êèºâ³ çäàíî â åêñïëó-
àòàö³þ Ìîñêîâñüêèé ì³ñò ÷åðåç
Äí³ïðî 

1991 — íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè
âèçíàëà Óãîðñüêà Ðåñïóáë³êà.
Âñòàíîâëåíî äèïëîìàòè÷í³ ñòî-
ñóíêè. Ïîñîëüñòâî Óãîðùèíè ó
Êèºâ³ ñòàëî ïåðøèì ïîñîëüñòâîì
³íîçåìíî¿ äåðæàâè â Óêðà¿í³ 

1998 — Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè
çàòâåðäèëà ð³øåííÿ ïðî ³íäåêñà-
ö³þ ãðîøîâèõ äîõîä³â íàñåëåííÿ 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Лікарі закликають усіх перейти на хар�

чування натуральними продуктами — їс�

ти те, що вживали наші предки. У Шве�

ції провели дослідження серед дорослих

людей у віці від 50�ти до 75�ти років.

Протягом чотирьох тижнів вони харчу�

валися тільки продуктами, багатими ан�

тиоксидантами, і які мали низький глі�

камічний індекс.

Їм пропонували цільнозерновий хліб,

овес, ягоди, горіхи, жирну рибу. В ре�

зультаті виявилось, що у всіх випробо�

вуваних рівень поганого холестерину

знизився на 33 %, тиск на 8 %, системні

запалювальні захворювання послаби�

лися, а мозкова діяльність і пам’ять

значно покращились, повідомляє “Ку�

лінарний Едем”.

Дієтологи пропонують усім пройти по�

дібний тест. Вони упевнені, що після та�

кої дієти звичайну сучасну їжу вживати

просто не захочеться

Медики закликають перейти на дієту
кам’яного віку
Харчування тими продуктами, що їли наші предки, —
надійний захист від сучасних захворювань

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 3 ãðóäíÿ

ОВНИ, спаліть ріховне мин ле, це очистить совість,
тоді зв’язо з Бо ом стане сильнішим, релі ійний світо-
ляд набере про ресивних барв. Д ховні цінності, іде-
али — святе, одна цьо о замало, вам слід міцно стояти
на землі.
ТЕЛЬЦІ, партнерсь і взаємини мож ть прийняти но-

вий напрямо , вам необхідно пере лян ти фінансові пер-
спе тиви, моральні цінності, се с альні запити. Протипо-
азано розмежов вати свої та ч жі інтереси, в лючаючи
рошові, зараз се тісно переплелося.
БЛИЗНЯТА, не бійтеся б ти е оїстом, реалізація ба-

жань є бла ословенною, чо о хочете ви, то о хоче Бо
(до липня), одна не перепл тайте істинні потреби з ілю-
зорними, бо то від л аво о!
РАКИ, ці автеся ч жою д м ою про себе, вчасно ре-

а йте на за важення, що посприяє обрати правильн
енеральн страте ію дій найближчом часі. На сл жбі
намічаються ардинальні зміни, та , я б ло раніше, вже
не б де.
ЛЕВИ, день ч довий, дивіться в майб тнє з оптиміз-

мом, вірте все най раще, і воно протя ом місяця мате-
ріаліз ється. Життя — це ра, а ви а тор і режисер на то-
м дійстві. Кохайтеся, дбайте про дітей, сім’ю, не жалі-
ючи рошей.
ДІВИ, час позбавитися від по аних звичо , помил ових

цінностей, нав’язливих д мо , провести інвентаризацію
майна й ви ин ти (подар вати) непотрібні речі. Уни айте
онфлі тів на ідеоло ічн тем . Влашт вавши жорст ви-
ховн м штр домочадцям, знайте, що від неї жодно о
зис не б де, лише по либите неприязнь і прославитеся
деспотом.
ТЕРЕЗИ, аби не проспати дач , р хайтеся, міняйте

обстанов , а тивіз йте давні ділові та др жні зв’яз и, де
знайдете по ровителів. Живіть вд мливо, “про р чення”
в олові нав’язливих проблем під аже правильне рішен-
ня й принесе більш ористь, ніж он ретні вчин и.
СКОРПІОНИ, я що отримаєте ділов пропозицію,

знайте: е вівалент в ладених з силь плюс моральне за-
доволення від роботи і зарплата на чаші терезів мають
рівноваж ватися. Головне, бер чи розмах, не занизити
власні можливості, оптимально оцінити творчі, енер е-
тичні, роз мові, фізичні рес рси.
СТРІЛЬЦІ, девіз дня — “Хай живе оновлення!”. Зосе-

редьтеся на власній персоні, ви на порозі доленосно о
вибор , я відтепер (на майб тнє) ви ідно себе позиціо-
н вати? Доцільно змінити імідж відповідно до про ресив-
них подій в соці мі.
КОЗЕРОГИ, день армічний, наводьте лад вн тріш-

ньом храмі, очищайте серце, ваш вплив на соціальні по-
дії, др зів ва омий і є доленосною місією, помил и ара-
тим ться. Я що в д ші відб вся перелом, цьо о, швидше
за все, ніхто не помітить.
ВОДОЛІЇ, вас природа наділила даром передбачення,

тож орист йтеся ним! Розпочинається перехід на вищий
еволюційний рівень, що й стане орієнтиром в лабіринтах
альмівних проблем. Я що не здатні модерніз вати щось
ардинально (приміром, вибити більш зарплат чи по-
верн ти бор и), спроб йте пош ати нових др зів.
РИБИ, ви на порозі трі мфальних змін, та , я б ло

раніше, вже не б де. Обирайте перспе тивні шляхи,
ставте страте ічні цілі стосовно роботи, ар’єри, охан-
ня, сім’ї, житлових мов. Нове для вас — це давно заб -
те старе

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а 3 г р у д н я

М
едики з різних країн сві�
ту приходять до одного
висновку: причиною всіх

сучасних хвороб, таких як діа�
бет, знижений або підвищений
кров’яний тиск, проблеми сис�
теми кровообігу і серцево�су�
динні захворювання, є непра�
вильне харчування. Адже за�
раз більшість людей вживає
продукти, дуже далекі від на�
туральних, але багаті на цукор,
вуглеводи, ненасичені жири.


