
“Радикал” стає
безпечнішим
Вчора з київського заводу вивезли ще 53 тонни 
хлорвмісних відходів

Вчора з території київського

заводу “Радикал” було вивезено

ще 53 тонни хлорвмісних відхо�

дів. Таким чином, столична влада

продовжує кампанію з екологіч�

ної санації території та об’єктів

ВАТ “Радикал”. Про це “Хреща�

тику” розповіла директор Депар�

таменту промисловості та роз�

витку підприємництва Людмила

Денисюк.

“Зараз ми вивозимо 53 тонни

хлорвмісних речовин і поступово

йдемо до того, щоб повністю ви�

везти хлорвмісні речовини з те�

риторії заводу і приступити до

утилізації ртутьвмісних речовин.

Цей процес є дуже складним, і

підходити до цього необхідно ду�

же відповідально. Адже екологія

та життя людини є найголовні�

шими цінностями”,— зазначила

пані Денисюк.

Весь процес вивозу контролю�

вала комісія з приймання робіт з

екологічної санації території та

об’єктів ВАТ “Радикал”. Всі не�

безпечні речовини транспорту�

ють за кордон, адже Україна не

має технічних можливостей для

переробки цієї речовини. Люд�

мила Денисюк заспокоює киян

та українців: питання захоронен�

ня цих відходів в межах нашої

держави навіть не розглядалося.

“Основним завданням міськад�

міністрації було і буде гаранту�

вання безпеки і здоров’я наших

громадян”,— наголошує посадо�

вець.

Так, всі роботи з вивезення

хлорвмісних речовин виконує

компанія “С. І. Групп Консорт

Лтд”, адже фахівці саме цього під�

приємства мають великий досвід

у сфері знешкодження небезпеч�

них відходів. Аби забезпечити

максимальну безпеку перевезен�

ня, спеціалісти попередньо гер�

метично упакували відходи в спе�

ціальні бочки, які завантажили в

спеціальний автотранспорт та ви�

везли з території заводу.

Зазначимо, що завод “Ради�

кал” припинив свою діяльність

ще у 1996 році. Тоді залишки хі�

мічних речовин не були вивезені

з території, тож вони зберігалися

тут в неналежному стані.

Однак попри ліквідацію хлор�

вмісних відходів, на території за�

лишається невирішеною більш

глобальна екологічна пробле�

ма — ртутьвмісні речовини. На�

разі таких залишків на заводі

близько 200 тисяч тонн.

Тож концентрація ртутьвміс�

них речовин є небезпечною для

мешканців навколишніх терито�

рій. Саме такий висновок був

зроблений робочою групою, що

минулого року працювала на за�

воді. До її складу увійшли на�

уковці, екологи, представники

правоохоронних органів, місце�

вої і центральної влади.

Нагадаємо, що раніше на під�

приємстві виробляли каустичну

соду шляхом електролізу. Тож

нині основним джерелом забруд�

нення залишається цех електро�

лізу, склад солерозчинника та

шламонакопичувачі. Також по�

требують демонтажу та вивезен�

ня будівельні конструкції та під�

лога зазначеного цеху, де збері�

гаються залишки ртуті.

За словами Людмили Дени�

сюк, нині КМДА вже провела всі

попередні підготовчі роботи для

вивезення ртутьвмісних речовин

і готова розпочинати роботи. На�

разі питання лише у фінансуван�

ні. На знешкодження всіх 200 ти�

сяч тонн токсичних речовин по�

трібно майже 1,3 млрд грн. З та�

кими об’ємами міській скарбни�

ці не справитися. Тож місто очі�

кує на вливання з державного

бюджету, яке дозволить стерти

таку темну екологічну пляму, як

завод “Радикал”, з карти міста.

До слова, аби не розтягувати

процес демеркуризації, ртуть�

вмісні відходи також утилізову�

ватимуть за межами країни. Адже

єдине українське підприєм�

ство — Горлівське “Микитар�

туть” — може переробити усього

2 тис. тонн на рік �
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Міський бюджет потребує 
коригування для виплат 
зарплат та надбавок 
бюджетникам

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

ï³äãîòóâàëà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âíåñåííÿ

çì³í äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà 2013 ð³ê.

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

Ðóñëàí Êðàìàðåíêî.

Çà éîãî ñëîâàìè, ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³-

íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 ëèñòîïàäà

2013 ðîêó ¹ 933-ð áóëî çä³éñíåíî ïåðåðîç-

ïîä³ë âèäàòê³â äåðæàâíîãî áþäæåòó òà ïå-

ðåäáà÷åíî çá³ëüøåííÿ îáñÿãó äîäàòêîâî¿

äîòàö³¿ íà âèð³âíþâàííÿ ô³íàíñîâî¿ çàáåç-

ïå÷åíîñò³ â ñóì³ 130 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

“Ö³ êîøòè ìàþòü áóòè ñïðÿìîâàí³ íà

îïëàòó ïðàö³ ïðàö³âíèê³â áþäæåòíèõ óñòà-

íîâ. Êð³ì òîãî, áóëè âíåñåí³ çì³íè äî ïî-

ñòàíîâè Êàáì³íó ¹ 1149 ïðî ðîçïîä³ë îá-

ñÿãó ì³æáþäæåòíèõ òðàíñôåðò³â, çàâäÿêè

÷îìó ìè ìàºìî çìîãó äîäàòêîâî ñïðÿìóâà-

òè 58,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü íà âèïëàòó íàäáà-

âîê ïðàö³âíèêàì çàêëàä³â îñâ³òè òà îõîðî-

íè çäîðîâ’ÿ òà 41,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü íà óò-

ðèìàííÿ âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ — âè-

ïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïðèäáàííÿ ïàëèâ-

íî-ìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â, ï³ùàíî-ñîëÿíî¿

ñóì³ø³ òîùî”,— íàãîëîñèâ Ðóñëàí Êðàìà-

ðåíêî.

Òàêîæ ïîñòàíîâîþ Êàáì³íó â³ä

27.11.2013 ðîêó ¹ 865 çä³éñíåíî ïåðåðîç-

ïîä³ë ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó íà

ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ç ð³çíèö³ â òà-

ðèôàõ íà òåïëîâó åíåðã³þ, ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³ä-

âåäåííÿ ì³æ çàãàëüíèì òà ñïåöôîíäîì, à

ñàìå: çá³ëüøåíî äîõîäè ³ âèäàòêè çàãàëü-

íîãî ôîíäó íà 419,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü òà

çìåíøåíî äîõîäè ³ âèäàòêè ñïåö³àëüíîãî

ôîíäó íà 901,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Êð³ì òîãî, çà ðàõóíîê ïåðåâèêîíàííÿ

íàäõîäæåíü çáîðó çà ïåðøó ðåºñòðàö³þ

òðàíñïîðòíîãî çàñîáó òà çáîðó çà ïðîâà-

äæåííÿ òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàôòî-

ïðîäóêòàìè, ñêðàïëåíèì òà ñòèñíóòèì ãà-

çîì çá³ëüøåíî äîõîäè ñïåöôîíäó íà ñóìó

750 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ö³ êîøòè ïðîïîíóºòü-

ñÿ ñïðÿìóâàòè íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç óòðè-

ìàííÿ òà ï³äãîòîâêè ì³ñüêèõ àâòîøëÿõ³â

äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä �

У середу і четвер в столиці 
ярмаркуватимуть

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â óïðàâ-

ë³íí³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó, 18

ãðóäíÿ â ì³ñò³ ÿðìàðêóâàòèìóòü ó ï’ÿòè

ðàéîíàõ. Çîêðåìà â ñåðåäó òîðãóâàòè-

ìóòü ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñïåê-

ò³ Íàóêè, 88; â Äí³ïðîâñüêîìó — íà ïðîñ-

ïåêò³ Âîçç’ºäíàííÿ, 2-10; â Ïîä³ëüñüêî-

ìó — íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè, 31-35; â Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó — íà âóëèö³ Ï³äë³ñí³é, 8,

íà ðîç³ ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè òà áóëüâàðó

Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî, íà ðîç³ âóëèö³

Òóëóçè òà áóëüâàðó Ðîìåíà Ðîëëàíà; â

Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóëèö³ Òðóäîâ³é,

7-à.

Ó ÷åòâåð, 19 ãðóäíÿ, ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-

ñüêèé ÿðìàðîê ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ â

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Íîâîïè-

ðîãîâñüê³é, 25, âóëèö³ ×åðâîíîàðì³é-

ñüê³é, 122-126.

Íà ÿðìàðêàõ ñïîæèâà÷àì ó øèðîêîìó

àñîðòèìåíò³ áóäóòü çàïðîïîíîâàí³ ð³çíî-

ìàí³òí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ: êàðòîïëÿ,

îâî÷³, ôðóêòè, ì’ÿñî òà ì’ÿñí³ ïðîäóêòè,

ðèáà òà ðèáîïðîäóêòè, öóêîð, áîðîøíî-

êðóï’ÿí³ âèðîáè, îë³ÿ, ìåä, êîíñåðâîâàí³

ïðîäóêòè òà ³íø³ ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â³ä

áåçïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â, ï³äïðè-

ºìñòâ õàð÷îâî¿ òà ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëî-

âîñò³ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè çà ö³íàìè,

ùî íà 10—15 % íèæ÷³ â³ä ðèíêîâèõ �

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

З
авод “Радикал” — темна пляма на екологіч�
ній карті столиці. Попри певні роботи, що
проводилися на території зі знешкодження
ртутьвмісних відходів, проблема утилізації

небезпечних хімічних речовин все ще залишається
відкритою. Нині столична влада працює над тим, аби
звільнити завод від хлорвмісних залишків. Перша
партія токсичних речовин (45 тонн) була вивезена
для переробки за кордон у липні цього року. Дру�
га — 53 тонни відходів — вчора. У планах столичної
адміністрації найближчим часом звільнити терито�
рію заводу й від ртутьвмісних речовин.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 136 (1264)

СЕРЕДА,
18 грудня
2013 року

Хрещатик 2 18 грудня 2013 року

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної

Ради України Старовойта Віктора Кіндратійовича
Рішення Київської міської ради № 436/9924 від 13 листопада 2013 року

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

ного Постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216
ІV "Про внесення змін до Постанови Верховної
Ради України "Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Пор шити лопотання перед Головою

Верховної Ради У раїни про на ородження
Почесною рамотою Верховної Ради У раїни
Старовойта Ві тора Кіндратійовича — першо-
о віце-президента, ви онавчо о дире тора
ромадсь ої ор анізації "Федерація ф тбол
м. Києва", президента ромадсь ої ор аніза-
ції "Дитячо-юнаць а ф тбольна лі а м. Києва"
за с млінн працю та визначні здоб т и
справі розвит дитячо-юнаць о о ф тбол ,
ва омий особистий внесо розб дов сис-
теми раїнсь о о ф тбольно о осподарства
та висо ий професіоналізм.
2. Управлінню адрової роботи і на ород

апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) під от вати лопотання про на ородження
Почесною рамотою Верховної Ради У раїни

Старовойта Ві тора Кіндратійовича — першо-
о віце-президента, ви онавчо о дире тора
ромадсь ої ор анізації "Федерація ф тбол
м. Києва", президента ромадсь ої ор аніза-
ції "Дитячо-юнаць а ф тбольна лі а м. Києва"
за с млінн працю та визначні здоб т и
справі розвит дитячо-юнаць о о ф тбол ,
ва омий особистий внесо розб дов сис-
теми раїнсь о о ф тбольно о осподарства
та висо ий професіоналізм.
3. 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.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про деякі питання діяльності установ та організацій, 
що належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та передаються до сфери управління Святошинської

районної в місті Києві державної адміністрації
Рішення Київської міської ради № 443/9931 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, Закону України "Про освіту", Закону України "Про за

гальну середню освіту", Закону України "Про дошкільну освіту", Закону України "Про позашкільну освіту",
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішень Київської міської ради від 09 вересня 2010
року № 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві", від 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 державним адміністраціям у сфері освіти" Київ

ська 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 № 13

ім. І. Хитричен а Святошинсь о о район
м. Києва на ш ол І-ІІІ ст пенів № 13 ім. І. Хит-
ричен а Святошинсь о о район м. Києва.
1.2. Середню за альноосвітню ш ол № 35

Святошинсь о о район м. Києва на ш ол
І-ІІІ ст пенів № 35 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.3. Середню за альноосвітню ш ол № 50

Святошинсь о о район м. Києва на ш ол
І-ІІІ ст пенів № 50 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.4. Середню за альноосвітню ш ол № 55

Святошинсь о о район м. Києва на ш ол
І-ІІІ ст пенів № 55 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.5. Середню за альноосвітню ш ол № 72

Святошинсь о о район м. Києва на ш ол
І-ІІІ ст пенів № 72 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.6. Середню за альноосвітню ш ол № 83

Святошинсь о о район м. Києва на ш ол
І-ІІІ ст пенів № 83 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.7. Середню за альноосвітню ш ол

№ 140 Святошинсь о о район м. Києва на
ш ол І-ІІІ ст пенів № 140 Святошинсь о о
район м. Києва.
1.8. Середню за альноосвітню ш ол

№ 162 Святошинсь о о район м. Києва на
ш ол І-ІІІ ст пенів № 162 Святошинсь о о
район м. Києва.
1.9. Середню за альноосвітню ш ол

№ 205 Святошинсь о о район м. Києва на
ш ол І-ІІІ ст пенів № 205 Святошинсь о о
район м. Києва.
1.10. Середню за альноосвітню ш ол

№ 206 Святошинсь о о район м. Києва на
ш ол І-ІІІ ст пенів № 206 Святошинсь о о
район м. Києва.
1.11. Середню за альноосвітню ш ол

№ 215 Святошинсь о о район м. Києва на
ш ол І-ІІІ ст пенів № 215 Святошинсь о о
район м. Києва.

1.12. Середню за альноосвітню ш ол
№ 222 Святошинсь о о район м. Києва на
ш ол І-ІІІ ст пенів № 222 Святошинсь о о
район м. Києва.
1.13. Середню за альноосвітню ш ол

№ 223 Святошинсь о о район м. Києва на
ш ол І-ІІІ ст пенів № 223 Святошинсь о о
район м. Києва.
1.14. Середню за альноосвітню ш ол

№ 230 Святошинсь о о район м. Києва на
ш ол І-ІІІ ст пенів № 230 Святошинсь о о
район м. Києва.
1.15. Середню за альноосвітню ш ол

№ 235 ім. В'ячеслава Чорновола Святошин-
сь о о район м. Києва на ш ол І-ІІІ ст пе-
нів № 235 ім. В'ячеслава Чорновола Свято-
шинсь о о район м. Києва.
1.16. Середню за альноосвітню ш ол

№ 253 Святошинсь о о район м. Києва на
ш ол І-ІІІ ст пенів № 253 Святошинсь о о
район м. Києва.
1.17. Середню за альноосвітню ш ол

№ 281 Святошинсь о о район м. Києва на
ш ол І-ІІІ ст пенів № 281 Святошинсь о о
район м. Києва.
1.18. Середню за альноосвітню ш ол

№ 288 Святошинсь о о район м. Києва на
ш ол І-ІІІ ст пенів № 288 Святошинсь о о
район м. Києва.
1.19. Середню за альноосвітню ш ол

№ 297 Святошинсь о о район м. Києва на
ш ол І-ІІІ ст пенів № 297 Святошинсь о о
район м. Києва.
1.20. Спеціалізован ш ол № 40 Свято-

шинсь о о район м. Києва на спеціалізова-
н ш ол І-ІІІ ст пенів № 40 Святошинсь о о
район м. Києва.
1.21. Спеціалізован ш ол № 76 імені

Олеся Гончара Святошинсь о о район
м. Києва на спеціалізован ш ол І-ІІІ ст пе-
нів № 76 ім. Олеся Гончара Святошинсь о о
район м. Києва.
1.22. Спеціалізован ш ол № 96 з по либ-

леним вивченням російсь ої мови Святошин-
сь о о район м. Києва на спеціалізован
ш ол І-ІІІ ст пенів № 96 ім. О. К. Антонова
Святошинсь о о район м. Києва.

1.23. Спеціалізован ш ол № 131 Свято-
шинсь о о район м. Києва на спеціалізова-
н ш ол І-ІІІ ст пенів № 131 Святошинсь о-
о район м. Києва.
1.24. Спеціалізован ш ол № 185 ім. Во-

лодимира Вернадсь о о Святошинсь о о
район м. Києва на спеціалізован ш ол І-ІІІ
ст пенів № 185 ім. Володимира Вернадсь о-
о Святошинсь о о район м. Києва.
1.25. Спеціалізован ш ол № 196 Свято-

шинсь о о район м. Києва на спеціалізова-
н ш ол І-ІІІ ст пенів № 196 Святошинсь о-
о район м. Києва.
1.26. Спеціалізован ш ол № 197 ім.

Дмитра Л цен а Святошинсь о о район
м. Києва на спеціалізован ш ол І-ІІІ ст пе-
нів № 197 ім. Дмитра Л цен а Святошин-
сь о о район м. Києва.
1.27. Спеціалізован ш ол № 200 Свято-

шинсь о о район м. Києва на спеціалізова-
н ш ол І-ІІІ ст пенів № 200 ім. Василя Ст -
са Святошинсь о о район м. Києва.
1.28. Спеціалізован авіаційно-техноло іч-

н ш ол № 203 Святошинсь о о район
м. Києва на спеціалізован ш ол І-ІІІ ст пе-
нів № 203 Святошинсь о о район м. Києва.
1.29. Спеціалізован ш ол № 254 Свято-

шинсь о о район м. Києва на спеціалізова-
н ш ол І-ІІІ ст пенів № 254 Святошинсь о-
о район м. Києва.
1.30. Спеціалізован ш ол № 304 Свято-

шинсь о о район м. Києва на спеціалізова-
н ш ол І-ІІІ ст пенів № 304 Святошинсь о-
о район м. Києва.
1.31. Спеціалізован ш ол № 317 Свято-

шинсь о о район м. Києва на спеціалізова-
н ш ол І-ІІІ ст пенів № 317 Святошинсь о-
о район м. Києва.
1.32. Спеціальн ш ол -інтернат № 15

м. Києва на спеціальн ш ол -інтернат І-ІІІ
ст пенів № 15 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.33. Спеціальн за альноосвітню ш ол -

інтернат № 16 м. Києва на спеціальн ш ол -
інтернат І-ІІ ст пенів № 16 Святошинсь о о
район м. Києва.
1.34. Київсь імназію № 154 Святошин-

сь ої районної м. Києві державної адмініс-
трації на иївсь імназію № 154.
1.35. Київсь імназію № 287 Святошин-

сь о о район м. Києва на иївсь імназію
№ 287.
1.36. Гімназію "А адемія" на иївсь ім-

назію "А адемія".
1.37. Спеціалізован дитячо-юнаць ш о-

л олімпійсь о о резерв № 2 на дитячо-
юнаць спортивн ш ол № 2 міста Києва.
1.38. Дитячо-юнаць спортивн ш ол

№ 17 на дитячо-юнаць спортивн ш ол
№ 17 міста Києва.
1.39. Дитячо-юнаць спортивн ш ол

№ 25 Святошинсь о о район м. Києва на
дитячо-юнаць спортивн ш ол № 25 міста
Києва.
1.40. Дитячо-юнаць спортивн ш ол

№ 26 Святошинсь о о район м. Києва на
дитячо-юнаць спортивн ш ол № 26 міста
Києва.
1.41. Спеціалізован ш ол -дитячий садо

І ст пеня з по либленим вивченням інозем-
них мов "Лісова аз а" на спеціалізований
навчально-виховний омпле с "Дош ільний
навчальний за лад — за альноосвітній на-
вчальний за лад "Лісова аз а" Святошин-
сь о о район м. Києва.
1.42. Навчально-виховний омпле с "До-

ш ільний навчальний за лад — за альноос-
вітній навчальний за лад "Свічадо" на на-
вчально-виховний омпле с "Дош ільний на-
вчальний за лад омбіновано о тип — за-
альноосвітній навчальний за лад "Свічадо"
Святошинсь о о район м. Києва.
1.43. Вечірню (змінн ) ш ол № 7 Свято-

шинсь о о район м. Києва на вечірню (змін-
н ) ш ол ІІ-ІІІ ст пенів № 7 Святошинсь о о
район м. Києва.
1.44. Міжш ільний навчально-виробничий
омбінат на міжш ільний навчально-вироб-
ничий омбінат Святошинсь о о район
м. Києва.
1.45. Дош ільний навчальний за лад № 33

"Диво рай" на дош ільний навчальний за-
лад (ясла-садо ) № 33 "Диво рай" Свято-
шинсь о о район м. Києва.

1.46. Дош ільний навчальний за лад № 60
на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) № 60 Святошинсь о о район м. Києва.
1.47. Дош ільний навчальний за лад № 71

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) № 71 Святошинсь о о район м. Києва.
1.48. Дош ільний навчальний за лад № 80

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) омбіновано о тип № 80 Святошин-
сь о о район м. Києва.
1.49. Дош ільний навчальний за лад № 95

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) омпенс ючо о тип № 95 Святошин-
сь о о район м. Києва.
1.50. Дош ільний навчальний за лад № 127

зі спеціальними р пами на дош ільний на-
вчальний за лад (ясла-садо ) омпенс ючо о
тип № 127 Святошинсь о о район м. Ки-
єва.
1.51. Спеціальний дош ільний навчальний

за лад № 139 для дітей з пор шеннями мов-
лення на дош ільний навчальний за лад (яс-
ла-садо ) омпенс ючо о тип № 139 Свято-
шинсь о о район м. Києва.
1.52. Дош ільний навчальний за лад № 156

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) № 156 Святошинсь о о район м. Києва.
1.53. Дош ільний навчальний за лад № 199

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) № 199 Святошинсь о о район м. Києва.
1.54. Дош ільний навчальний за лад № 203

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) № 203 Святошинсь о о район м. Києва.
1.55. Дош ільний навчальний за лад № 214

на дош ільний навчальний за лад (дитячий
садо ) № 214 Святошинсь о о район м. Ки-
єва.
1.56. Дош ільний навчальний за лад № 218

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) № 218 Святошинсь о о район м. Києва.
1.57. Дош ільний навчальний за лад № 219

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) омпенс ючо о тип № 219 Святошин-
сь о о район м. Києва.
1.58. Дош ільний навчальний за лад № 249

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) № 249 Святошинсь о о район м. Києва.
1.59. Дош ільний навчальний за лад № 251

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) № 251 Святошинсь о о район м. Києва.
1.60. Дош ільний навчальний за лад № 257

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) № 257 Святошинсь о о район м. Києва.
1.61. Дош ільний навчальний за лад з са-

наторними р пами № 277 на дош ільний на-
вчальний за лад (ясла-садо ) омбіновано о
тип № 277 Святошинсь о о район м. Ки-
єва.
1.62. Дош ільний навчальний за лад

№ 390 на дош ільний навчальний за лад (яс-
ла-садо ) № 390 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.63. Дош ільний навчальний за лад

№ 463 на дош ільний навчальний за лад (яс-
ла-садо ) № 463 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.64. Дош ільний навчальний за лад № 469

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) № 469 Святошинсь о о район м. Києва.
1.65. Дош ільний навчальний за лад № 472

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) № 472 Святошинсь о о район м. Києва.
1.66. Дош ільний навчальний за лад № 516

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) № 516 Святошинсь о о район м. Києва.
1.67. Дош ільний навчальний за лад № 532

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) № 532 Святошинсь о о район м. Києва.
1.68. Дош ільний навчальний за лад № 547

на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) № 547 Святошинсь о о район м. Києва.
1.69. Дош ільний навчальний за лад

№ 560 на дош ільний навчальний за лад (яс-
ла-садо ) № 560 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.70. Дош ільний навчальний за лад

№ 565 на дош ільний навчальний за лад (яс-
ла-садо ) № 565 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.71. Дош ільний навчальний за лад

№ 571 на дош ільний навчальний за лад (яс-
ла-садо ) № 571 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.72. Дош ільний навчальний за лад
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№ 587 на дош ільний навчальний за лад
(ясла-садо ) № 587 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.73. Дош ільний навчальний за лад

№ 599 на дош ільний навчальний за лад
(ясла-садо ) № 599 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.74. Дош ільний навчальний за лад

№ 601 на дош ільний навчальний за лад
(ясла-садо ) № 601 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.75. Дош ільний навчальний за лад

№ 615 на дош ільний навчальний за лад
(ясла-садо ) № 615 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.76. Санаторний дош ільний навчальний

за лад № 669 для дітей з ранніми проявами
т бер льозної інфе ції з малими і з аса-
ючими формами т бер льоз на дош іль-
ний навчальний за лад (ясла-садо ) ом-
пенс ючо о тип № 669 Святошинсь о о
район м. Києва.
1.77. Дош ільний навчальний за лад

№ 674 на дош ільний навчальний за лад
(ясла-садо ) № 674 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.78. Дош ільний навчальний за лад

№ 681 на дош ільний навчальний за лад
(ясла-садо ) № 681 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.79. Дош ільний навчальний за лад

№ 682 на дош ільний навчальний за лад
(ясла-садо ) № 682 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.80. Дош ільний навчальний за лад

№ 694 на дош ільний навчальний за лад
(ясла-садо ) № 694 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.81. Дош ільний навчальний за лад

№ 735 на дош ільний навчальний за лад
(ясла-садо ) № 735 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.82. Дош ільний навчальний за лад

№ 747 на дош ільний навчальний за лад
(ясла-садо ) № 747 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.83. Дош ільний навчальний за лад

№ 785 на дош ільний навчальний за лад
(ясла-садо ) № 785 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.84. Дош ільний навчальний за лад

№ 786 на дош ільний навчальний за лад
(ясла-садо ) № 786 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.85. Дош ільний навчальний за лад

№ 789 на дош ільний навчальний за лад
(ясла-садо ) № 789 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.86. Дош ільний навчальний за лад

№ 814 на дош ільний навчальний за лад
(ясла-садо ) № 814 Святошинсь о о район
м. Києва.
1.87. Дош ільний навчальний за лад

№ 819 на дош ільний навчальний за лад (яс-
ла-садо ) омбіновано о тип № 819 Свято-
шинсь о о район м. Києва.
1.88. Центр позаш ільної роботи на центр

позаш ільної роботи Святошинсь о о район
м. Києва.
1.89. Дитячий дош ільний за лад № 567 на

дош ільний навчальний за лад (ясла-садо )
№ 567 Святошинсь о о район м. Києва.
2. Змінити типи та наймен вання навчаль-

них за ладів:
2.1. Навчально-виховно о омпле с "До-

ш ільний навчальний за лад — за альноос-
вітній навчальний за лад "Перші сходин и"
на дош ільний навчальний за лад (ясла-са-
до ) омбіновано о тип № 85 "Перші схо-
дин и" Святошинсь о о район м. Києва.
2.2. Дош ільно о навчально о за лад

спеціалізовано о за альноосвітньо о на-
вчально о за лад "Зірниця" на дош ільний
навчальний за лад (ясла-садо ) омбінова-
но о тип № 200 "Зірниця" Святошинсь о о
район м. Києва.
2.3. Навчально-виховно о омпле с "До-

ш ільний навчальний за лад — за альноос-
вітній навчальний за лад "Волош а" на до-
ш ільний навчальний за лад (ясла-садо )
омбіновано о тип № 693 "Волош а" Свято-
шинсь о о район м. Києва.
3. Передати до сфери правління Свято-

шинсь ої районної в місті Києві державної
адміністрації та і станови та ор анізації, що
належать до ом нальної власності територі-
альної ромади міста Києва:
3.1. Центр позаш ільної роботи Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.2. Позаш ільний навчальний за лад

"Центр дозвілля для дітей Святошинсь ом
районі м. Києва".

3.3. Позаш ільний навчальний за лад
"Центр війсь ово-патріотично о та спортив-
но о виховання молоді "Десантни ".
3.4. Дитячо-юнаць ий спортивний л б

Святошинсь о о район м. Києва з водних
видів спорт "Бри антина".
3.5. Ліцей "Е о" № 198.
3.6. Київсь імназію східних мов № 1.
3.7. Київсь імназію № 154.
3.8. Київсь імназію № 287.
3.9. Київсь імназію "А адемія".
3.10. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 33 "Диво рай" Святошинсь о о
район м. Києва.
3.11. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 60 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.12. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 71 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.13. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) омбіновано о тип № 80 Свято-
шинсь о о район м. Києва.
3.14. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) омбіновано о тип № 85 "Перші
сходин и" Святошинсь о о район м. Ки-
єва.
3.15. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) омпенс ючо о тип № 95 Свято-
шинсь о о район м. Києва.
3.16. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) омбіновано о тип № 127 Свято-
шинсь о о район м. Києва.
3.17. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) омпенс ючо о тип № 139 Свято-
шинсь о о район м. Києва.
3.18. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 156 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.19. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 199 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.20. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) омбіновано о тип № 200 "Зірни-
ця" Святошинсь о о район м. Києва.
3.21. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 203 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.22. Дош ільний навчальний за лад (ди-

тячий садо ) № 214 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.23. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 218 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.24. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) омпенс ючо о тип № 219 Свято-
шинсь о о район м. Києва.
3.25. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 249 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.26. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 251 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.27. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 257 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.28. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) омбіновано о тип № 277 Свято-
шинсь о о район м. Києва.
3.29. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 390 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.30. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 463 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.31. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 469 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.32. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 472 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.33. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 516 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.34. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 532 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.35. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 547 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.36. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 560 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.37. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 565 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.38. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 571 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.39. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 587 Святошинсь о о район
м. Києва.

3.40. Дош ільний навчальний за лад (яс-
ла-садо ) № 599 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.41. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 601 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.42. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 615 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.43. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) омпенс ючо о тип № 669 Свято-
шинсь о о район м. Києва.
3.44. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 674 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.45. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 681 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.46. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 682 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.47. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) омбіновано о тип № 693 "Во-
лош а"Святошинсь о о район м. Києва.
3.48. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 694 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.49. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 735 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.50. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 747 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.51. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 785 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.52. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 786 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.53. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 789 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.54. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) № 814 Святошинсь о о район
м. Києва.
3.55. Дош ільний навчальний за лад (яс-

ла-садо ) омбіновано о тип № 819 Свято-
шинсь о о район м. Києва.
3.56. Навчально-виховний омпле с "До-

ш ільний навчальний за лад омбіновано о
тип — за альноосвітній навчальний за лад
"Свічадо" Святошинсь о о район м. Києва.
3.57. Навчально-виховний омпле с "До-

ш ільний навчальний за лад — за альноос-
вітній навчальний за лад "Обрій" Святошин-
сь о о район м. Києва.
3.58. Навчально-виховний омпле с "До-

ш ільний навчальний за лад — за альноос-
вітній навчальний за лад "Дзвіночо " Свято-
шинсь о о район м. Києва.
3.59. Навчально-виховний омпле с "До-

ш ільний навчальний за лад — за альноос-
вітній навчальний за лад "С зір'я" Свято-
шинсь о о район м. Києва.
3.60. Навчально-виховний омпле с "До-

ш ільний навчальний за лад — за альноос-
вітній навчальний за лад "Інтел" Святошин-
сь о о район м. Києва.
3.61. Навчально-виховний омпле с "До-

ш ільний навчальний за лад — за альноос-
вітній навчальний за лад "Довіра" Святошин-
сь о о район м. Києва.
3.62. Спеціалізований навчально-виховний
омпле с "Дош ільний навчальний за лад —
за альноосвітній навчальний за лад "Лілея"
Святошинсь о о район м. Києва.
3.63. Спеціалізований навчально-виховний
омпле с "Дош ільний навчальний за лад —
за альноосвітній навчальний за лад "Лісова
аз а" Святошинсь о о район м. Києва.
3.64. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 13 ім. І. Хитри-

чен а Святошинсь о о район м. Києва.
3.65. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 35 Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.66. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 50 Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.67. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 55 Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.68. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 72 Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.69. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 83 Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.70. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 140 Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.71. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 162 Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.72. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 205 Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.73. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 206 Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.74. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 215 Святошин-

сь о о район м. Києва.

3.75. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 222 Святошин-
сь о о район м. Києва.
3.76. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 223 Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.77. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 230 Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.78. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 235 ім. В'яче-

слава Чорновола Святошинсь о о район
м. Києва.
3.79. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 253 Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.80. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 281 Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.81. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 288 Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.82. Ш ол І-ІІІ ст пенів № 297 Святошин-

сь о о район м. Києва.
3.83. Спеціалізован ш ол І-ІІІ ст пенів

№ 40 Святошинсь о о район м. Києва.
3.84. Спеціалізован ш ол І-ІІІ ст пенів

№ 76 ім. Олеся Гончара Святошинсь о о
район м. Києва.
3.85. Спеціалізован ш ол І-ІІІ ст пенів

№ 96 ім. О. К. Антонова Святошинсь о о
район м. Києва.
3.86. Спеціалізован ш ол І-ІІІ ст пенів

№ 131 Святошинсь о о район м. Києва.
3.87. Спеціалізован ш ол І-ІІІ ст пенів

№ 185 ім. Володимира Вернадсь о о Свято-
шинсь о о район м. Києва.
3.88. Спеціалізован ш ол І-ІІІ ст пенів

№ 196 Святошинсь о о район м. Києва.
3.89. Спеціалізован ш ол І-ІІІ ст пенів

№ 197 ім. Дмитра Л цен а Святошинсь о о
район м. Києва.
3.90. Спеціалізован ш ол І-ІІІ ст пенів

№ 200 ім. Василя Ст са Святошинсь о о
район м. Києва.
3.91. Спеціалізован ш ол І-ІІІ ст пенів

№ 203 Святошинсь о о район м. Києва.
3.92. Спеціалізован ш ол І-ІІІ ст пенів

№ 254 Святошинсь о о район м. Києва.
3.93. Спеціалізован ш ол І-ІІІ ст пенів

№ 304 Святошинсь о о район м. Києва.
3.94. Спеціалізован ш ол І-ІІІ ст пенів

№ 317 Святошинсь о о район м. Києва.
3.95. Спеціальн ш ол -інтернат І-ІІІ ст пе-

нів № 15 Святошинсь о о район м. Києва.
3.96. Спеціальн ш ол -інтернат І-ІІ ст пе-

нів № 16 Святошинсь о о район м. Києва.
3.97. Дитячо-юнаць спортивн ш ол

№ 2 міста Києва.
3.98. Дитячо-юнаць спортивн ш ол

№ 17 міста Києва.
3.99. Дитячо-юнаць спортивн ш ол

№ 25 міста Києва.
3.100. Дитячо-юнаць спортивн ш ол

№ 26 міста Києва.
3.101. Вечірню (змінн ) ш ол ІІ-ІІІ ст пенів

№ 7 Святошинсь о о район м. Києва.
3.102. Міжш ільний навчально-виробничий
омбінат Святошинсь о о район м. Києва.
3.103. Централізован систем підліт ових
л бів "Спорт для всіх" с ладі:
підліт ово о л б "Авіатор", підліт ово о
л б "Святошин", підліт ово о л б
"Спринт", підліт ово о л б "Олімп —І", під-
літ ово о л б "Олімп — II", підліт ово о
л б "Фа ел", підліт ово о л б "Орлят о",
підліт ово о л б "Лідер".
3.104. Централізован систем підліт ових
л бів "Щасливе дитинство" с ладі:
підліт ово о л б "Обері ", підліт ово о
л б "Фотон", підліт ово о л б "Зла о-
да", підліт ово о л б "Обрії", підліт ово о
л б "Бере иня", підліт ово о л б "Со-
іл".
3.105. Центр справах сім'ї та жіно "Ро-

динний дім" Святошинсь о о район м. Ки-
єва.
3.106. Дош ільний навчальний за лад

(ясла-садо ) № 567 Святошинсь о о райо-
н м. Києва.
4. Святошинсь ій районній в місті Києві

державній адміністрації:
4.1. Здійснити ор анізаційно-правові захо-

ди, пов'язані з переймен ванням навчальних
за ладів, зазначених п н тах 1, 2 цьо о рі-
шення.
4.2. Затвердити стат ти та положення с-

танов та ор анізацій, зазначених п н ті 3
цьо о рішення, за попереднім їх по оджен-
ням з Департаментом освіти і на и м. Києва
та постійною омісією Київради з питань -
манітарної політи и.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань власності та постійн омісію Київради з
питань манітарної політи и.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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3.2.17. Ор анізація та забезпечення лабораторних досліджень, вимірювання, випроб вання
фа торів середовища життєдіяльності людини.
3.3. Підприємство має право без обмежень здійснювати інші види діяльності, я і не с пе-

речать за онодавств У раїни.
3.4. Для здійснення видів діяльності, що підля ають ліценз ванню, Підприємство отрим є лі-

цензії (дозволи) відповідно до за онодавства.
4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
4.1. Підприємство є юридичною особою. Права та обов'яз и юридичної особи Підприємство

наб ває з дня йо о державної реєстрації.
4.2. Підприємство своїй діяльності ер ється Констит цією У раїни, за онами У раїни, а-

зами і розпорядженнями Президента У раїни, постановами Верховної Ради У раїни, а тами
Кабінет Міністрів У раїни, рішеннями Київсь ої місь ої ради, розпорядженнями ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), розпорядженнями
Київсь о о місь о о олови, на азами Міністерства охорони здоров'я У раїни та Департамен-
т охорони здоров'я ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), цим Стат том та іншими нормативно-правовими а тами.
4.3. Підприємство має відо ремлене майно, самостійний баланс.
4.4. Підприємство проводить діяльність на засадах осподарсь ої самостійності, самофі-

нанс вання, має розрах н овий та інші рах н и в становах бан ів, р л печат зі своїм
наймен ванням, інші печат и, штампи, блан и.
4.5. Підприємство має право ладати оди, наб вати майнових та особистих немайнових

прав, нести обов'яз и, вист пати позивачем та відповідачем с дах У раїни.
4.6. Підприємство має право визначати свою ор анізаційн стр т р , встановлювати чи-

сельність працівни ів, затвердж вати штатний розпис встановленом за онодавством по-
ряд .
4.7. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належно о йом

майна з ідно із за онодавством У раїни-
5. МАЙНО І КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства становлять йо о основні фонди та обі ові ошти, а та ож інші ма-

теріальні цінності, вартість я их відображається на самостійном балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства є ом нальною власністю територіальної ромади міста Києва і за-
ріплюється за ним на праві осподарсь о о відання.
5.3. Джерелами форм вання майна Підприємства є:
рошові та матеріальні внес и власни а або повноважено о ним ор ан ;
доходи, одержані від основної діяльності, надання посл , ви онання робіт, а та ож від ін-

ших видів осподарсь ої діяльності;
доходи від операцій з цінними паперами;
редити бан ів та інших редиторів;
безоплатні або бла одійні внес и, пожертв вання ор анізацій, підприємств і ромадян;
апітальні в ладення та дотації з бюджетів;
майно, придбане в інших с б'є тів осподарювання, ор анізацій та ромадян встановлено-

м за онодавством поряд ;
інші джерела, передбачені за онодавством У раїни.
5.4. Кошти Підприємства ви ористов ються для: забезпечення основної діяльності, надан-

ня посл , ви онання робіт; оплати праці працівни ів Підприємства;
розв'язання питань соціально о розвит , а та ож поліпшення мов праці, життя, здоров'я

працівни ів.
5.5. Підприємство має право ви лючно за з одою власни а або повноважено о ним ор а-

н : відч ж вати за ріплене за ним майно, здавати в оренд , надавати в безоплатне орист -
вання (пози ), передавати в застав нер хоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності,
а та ож спис вати з баланс основні засоби в становленом поряд .
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
6.1. Підприємство здійснює всі необхідні заходи, спрямовані на реалізацію мети та предме-

та діяльності, що передбачені цим Стат том.
6.2. Підприємство відповідно до за онодавства та в межах повноважень, встановлених цим

Стат том, має право:
здійснювати підбір і розстанов адрів з ідно з предметом своєї діяльності, наймати та

звільняти працівни ів встановленом за онодавством У раїни поряд ;
ладати до овори та оди встановленом за онодавством У раїни поряд з юридични-

ми та фізичними особами я в У раїні, та і за її межами;
самостійно здійснювати розрах н и за своїми зобов'язаннями перед редиторами, інвесто-

рами, орендодавцями;
здійснювати захист своїх прав і інтересів відповідних державних становах та за ладах, а

та ож міжнародних ор анізаціях;
зал чати до ви онання робіт інші підприємства, ор анізації та о ремих спеціалістів на під-

ставі до оворів встановленом за онодавством У раїни поряд ;
брати часть вітчизняних та міжнародних прое тах щодо телерадіомовлення, здійснювати

міжнародне та міжре іональне співробітництво;
отрим вати на ов , методичн та технічн допомо для проведення омпле с робіт, пе-

редбачених цим Стат том;
здійснювати навчальн діяльність в ал зі телевізійно о мовлення, ре лами та інформацій-

них техноло ій;
володіти, орист ватися та розпоряджатися за ріпленим за ним р хомим та нер хомим

майном, фінансовими рес рсами та іншими цінностями, в том числі інтеле т альними, в ме-
жах, визначених за онодавством;
придбавати, трим вати або оренд вати р хоме та нер хоме майно, необхідне для здійс-

нення виробничої діяльності;
направляти працівни ів Підприємства за рах но власних та інших оштів на навчання, ста-

ж вання, онференції;
отрим вати редити;
здійснювати операції з цінними паперами;
вносити подання Департамент охорони здоров'я про внесення змін і доповнень до Стат -

т Підприємства;
інші права з ідно з за онодавством У раїни.
6.3. Підприємство зобов'язане:
забезпеч вати своєчасн сплат подат ів і зборів (обов'яз ових платежів) до бюджетів та до

державних цільових фондів з ідно з за онодавством У раїни;
забезпеч вати ефе тивне ви ористання ом нально о майна та цільове ви ористання ош-

тів;
створювати належні мови для висо опрод тивної праці, забезпеч вати додержання за о-

нодавства про працю, правил техні и безпе и, обов'яз ово о соціально о страх вання;
забезпеч вати ви онання робіт та надання посл з ідно з предметом діяльності;
здійснювати оперативний, б х алтерсь ий облі та вести статистичн звітність з ідно з за-
онодавством У раїни.
7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Стат т на основі поєднання

прав власни а щодо осподарсь о о ви ористання сво о майна і принципів самовряд вання
тр дово о оле тив .
7.2. Управління Підприємством здійснює дире тор Підприємства (далі — Дире тор), я ий

призначається на посад та звільняється з посади Київсь им місь им оловою за поданням
дире тора Департамент охорони здоров'я та за по одженням із заст пни ом олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з розподілом обов'яз ів на онтра тній основі.

Про затвердження Статуту комунального підприємства 
"Профдезінфекція" виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 445/9933 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядуван

ня в Україні", рішення Київської міської ради від 26 лютого 2010 року № 15/3453 "Про деякі питання діяль

ності комунального підприємства "Профдезінфекція" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Стат т ом нально о підпри-

ємства "Профдезінфе ція" ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), що додається.
2. Встановити розмір стат тно о апітал
ом нально о підприємства "Профдезінфе -
ція" в с мі 1000 (одна тисяча рн. 00 оп.)
ривень.
3. Ком нальном підприємств "Профде-

зінфе ція" в становленом поряд зареєс-
тр вати Стат т підприємства.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань манітарної політи и та постійн омі-
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додато
до рішення Київсь ої місь ої ради

від 13.11.2013 № 445/9933

СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ" 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

КИЇВ-2013
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ком нальне підприємство "Профдезінфе ція" ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-

ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації) (далі — Підприємство) засноване на ом наль-
ній власності територіальної ромади міста Києва та підпоряд оване Департамент охорони
здоров'я ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
(далі — Департамент охорони здоров'я).
1.2. Засновни ом та власни ом Підприємства є територіальна ромада міста Києва, від іме-

ні я ої вист пають Київсь а місь а рада та повноважені нею ор ани.
1.3. Підприємство створене на підставі рішення Київсь ої місь ої ради від 26 люто о 2010

ро № 15/3453 "Про дея і питання діяльності ом нально о підприємства "Профдезінфе ція".
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Повне наймен вання Підприємства: Ком нальне підприємство "Профдезінфе ція" ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).
С орочене наймен вання: КП "Профдезінфе ція"
2.2. Місцезнаходження Підприємства: в л. Де тярівсь а, б д. 25/1, м. Київ, 04119.
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Підприємство створено з метою по ращення санітарно-епідеміоло ічно о бла опол ч-

чя місті Києві шляхом проведення омпле с заходів щодо знищення середовищі життєді-
яльності людини зб дни ів інфе ційних хвороб (дезінфе ції) та їх переносни ів — омах (дез-
інсе ції) і риз нів (дератизації), обґр нт вання медичних вимо безпе и для життя і здоров'я
людини для дос оналення діяльності з проведення санітарних та протиепідемічних (профі-
ла тичних) заходів, впровадження с часних підходів при роз ляді та вирішенні проблем сані-
тарно-епідеміоло ічно о бла опол ччя, створення чіт ої, дієвої та рез льтативної системи і і-
єнічно о навчання, а та ож шляхом розвит дос оналої системи інформаційно о забезпечен-
ня та інформаційної підтрим и станов, підприємств та ор анізацій сіх форм власності з пи-
тань санітарно-епідеміоло ічно о бла опол ччя, здійснення іншої діяльності.
3.2. Предметом діяльності Підприємства є:
3.2.1. Проведення дезінфе ційних, дезінсе ційних, дератизаційних робіт.
3.2.2. Розроб а, виробництво, збері ання, транспорт вання та реалізація ( том числі оп-

това та роздрібна тор івля) дезінфе ційних засобів.
3.2.3. Виробництво лі арсь их засобів, оптова, роздрібна тор івля лі арсь ими засобами.
3.2.4. Виробництво ветеринарних меди аментів і препаратів, оптова, роздрібна тор івля ве-

теринарними меди аментами і препаратами.
3.2.5. Виробництво пестицидів, оптова, роздрібна тор івля пестицидами.
3.2.6. Ветеринарна пра ти а, медична пра ти а.
3.2.7. Оптова та роздрібна тор івля медичним обладнанням, виробами медично о призна-

чення, предметами санітарії та і ієни, лі вально- осметичними засобами.
3.2.8. Надання посл з вн трішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, приче-

пами та напівпричепами та надання посл з вн трішніх перевезень пасажирів автомобільним
транспортом.
3.2.9. Участь омпле сних заходах, що здійснюються ор анами місцево о самовряд ван-

ня та спрямовані на лі відацію епідемій, спалахів інфе ційних хвороб та їх наслід ів.
3.2.10. Участь профіла тичних, протиепідемічних, соціальних і освітніх заходах, що здій-

снюються місцевими ор анами ви онавчої влади та місцево о самовряд вання.
3.2.11. Проведення протиепідемічних, ветеринарно-санітарних, протиепізоотичних та про-

філа тичних заходів, том числі межах реалізації омпле сних про рам і планів профіла -
ти и, що затвердж ються місцевими ор анами ви онавчої влади та ор анами місцево о само-
вряд вання з метою захист населення від інфе ційних хвороб, спільних для тварин і людей
(зооантропонозних інфе цій).
3.2.12. Надання с б'є там осподарювання різних форм власності посл з орієнтовно о

розрах н потреби дезінфе ційних, дезінсе ційних та дератизаційних засобах при прове-
денні відповідних робіт, зо рема на епідемічно значимих об'є тах з профіла тичною метою.
3.2.13. Ви онання робіт з онтролю я ості дезінфе ційних, дезінсе ційних та дератизацій-

них засобів.
3.2.14. Проведення заходів, спрямованих на підвищення професійно о рівня працівни ів а-

л зі охорони здоров'я та підвищення санітарної льт ри населення, том числі: ор анізація
та проведення онференцій, симпозі мів, семінарів з проблем дезінфе толо ії; ор анізація на-
вчання і стаж вання ( т. ч. за ордоном) фахівців; ор анізація виставо та ярмар ів; виробниц-
тво, тираж вання та розповсюдження іно- та відеофільмів, інформаційних та ре ламних а діо-
, відео- та полі рафічних матеріалів; надання освітніх посл сфері професійно-технічної осві-
ти, а саме: підвищення валіфі ації та перепід отов а робітни ів; ор анізація та проведення і-
ієнічно о навчання працівни ів, я і підля ають обов'яз овим медичним о лядам, а та ож для
тих, хто зазнає виробництві, сфері посл , інших ал зях ризи дії небезпечних фа торів; ви-
давнича діяльність та надання полі рафічних посл ; надання інформаційних посл .
3.2.15. Розроб а навчальних про рам, наочних посібни ів, навчальних матеріалів, інших ін-

формаційно-методичних матеріалів, соціальних ре ламних бло ів, розроб а прое тів норма-
тивних до ментів ( і ієнічних нормативів, санітарних норм та правил тощо) та подання їх
встановленом поряд на затвердження повноваженим ор анам.
3.2.16. Надання онс льтацій за зверненнями юридичних та фізичних осіб щодо питань в а-

л зі забезпечення санітарно о та епідемічно о бла опол ччя населення, том числі під час
с дово о роз ляд справ.
3.2.17. Ор анізація та забезпечення лабораторних досліджень, вимірювання, випроб вання



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 518 грудня 2013 року

7.3.�Дире�тор:

самостійно�виріш�є�питання�діяльності�Підприємства�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�та

цьо�о�Стат�т�;

несе�персональн��відповідальність�за�ви�онання�по�ладених�на�Підприємство�завдань,�визначе-

них�цим�Стат�том,�дотримання�фінансової�дисципліни,�дотримання�за�онодавства�У�раїни;

призначає�на�посади�і�звільняє�з�посад�працівни�ів�Підприємства�шляхом���ладення�з�ними�тр�-

дових�до�оворів�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни;

діє�без�дор�чення�від�імені�Підприємства,�представляє�йо�о�інтереси�в�ор�анах�державної�вла-

ди�і�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання,�інших�ор�анізаціях,���відносинах�з�юридичними�та�фізич-

ними�особами;

розпоряджається�майном�та��оштами�підприємства�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�та�цьо-

�о�Стат�т�;

видає���межах�своєї��омпетенції�на�ази,�ор�анізов�є�та�перевіряє�їх�ви�онання;

��ладає�до�овори,�видає�довіреності,�від�риває�рах�н�и�в��становах�бан�ів;

здійснює�інші�дії,�що�випливають�із�Стат�т��Підприємства.

7.4.�Дире�тор���межах,�встановлених�за�онодавством�У�раїни�та�цим�Стат�том:

вживає�заходів�щодо�створення�в��ожном��стр��т�рном��підрозділі�і�на��ожном��робочом��міс-

ці��мов�праці�відповідно�до�вимо��нормативних�а�тів,�забезпечення�дотримання�прав�працівни�ів,

�арантованих�за�онодавством�про�охорон��праці;

забезпеч�є�проведення��оле�тивних�пере�оворів�і���ладення��оле�тивно�о�до�овор�,�підведен-

ня�підс�м�ів�йо�о�ви�онання���поряд��,�передбаченом��за�онодавством�У�раїни.

7.5.�Заст�пни�и�Дире�тора�відповідають�за��он�ретні�напрям�и�роботи.�Кіль�ість�заст�пни�ів�та

їх�ф�н�ціональні�обов'яз�и�визначає�Дире�тор.

7.6.�Інтереси�тр�дово�о��оле�тив��представляє�профспіл�овий��омітет�Підприємства.�Повнова-

ження�тр�дово�о��оле�тив��Підприємства�реаліз�ються�за�альними�зборами�та�їх�виборним�ор�а-

ном —�профспіл�овим��омітетом,�члени�я�о�о�обираються�відповідно�до�стат�т��профспіл�и�на

зборах�або��онференціях�тр�дово�о��оле�тив�.

7.8.�Профспіл�овий��омітет:

�от�є�матеріали�для�роз�ляд��на�за�альних�зборах�або��онференціях;��онтролює�ви�онання�рі-

шень,�прийнятих�на�за�альних�зборах,��онференціях;

ви�он�є�інші�ф�н�ції,�деле�овані�йом��за�альними�зборами.

7.9.�Право���ладання��оле�тивно�о�до�овор��від�імені�власни�а�надається�Дире�тор�,�а�від�іме-

ні�тр�дово�о��оле�тив� —�профспіл�овом���омітет�.

Коле�тивним�до�овором�ре��люються�виробничі,�тр�дові�та�е�ономічні�відносини�тр�дово�о��о-

ле�тив��з�адміністрацією�Підприємства,�питання�охорони�праці,�соціально�о�розвит��.

8.�ГОСПОДАРСЬКА�ДІЯЛЬНІСТЬ�ПІДПРИЄМСТВА

8.1.�Основним��за�альнюючим�по�азни�ом�фінансових�рез�льтатів��осподарсь�ої�діяльності�Під-

приємства�є�приб�то�.

8.2.�План�вання�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�здійснюється�Підприємством�шляхом�с�ла-

дання���поряд���та�за�формою,�що�визначаються�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією),�річних�фінансових�планів,�я�і�затвердж�є�Департа-

мент��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�за�по�одженням�з�Департаментом�охорони�здоров'я.

8.3.� Приб�то�� Підприємства� ви�ористов�ється� ви�лючно� в� поряд��,� визначеном�� Київсь�ою

місь�ою�радою.

8.4.�Відрах�вання�Підприємством�частини�приб�т���до�бюджет��м.�Києва�здійснюється�в�поряд-

��,�визначеном��Київсь�ою�місь�ою�радою.

8.5.�Керівни��Підприємства�зобов'язаний�спрямов�вати�діяльність�Підприємства�на�ви�онання

річно�о�фінансово�о�план��з�метою�одержання�запланованих�с�м�доходів�та�чисто�о�приб�т��,�не

прип�с�аючись�витрат�невиробничо�о�хара�тер�,�не�передбачених�річним�фінансовим�планом.

8.6.�Підприємство�звіт�є�про�стан�ви�онання�річно�о�фінансово�о�план��в�поряд���та�за�формою,

що�визначає�Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

8.7.�Підприємство�подає�фінансов��звітність�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Департамент�

охорони�здоров'я,�а�та�ож�державним�статистичним�та��онтрольним�ор�анам���формі�і�в�стро�и,

встановлені�за�онодавством�У�раїни.

8.8.�Підприємство�самостійно�обирає�форми�і�системи�оплати�праці,�встановлює�працівни�ам

�он�ретні�розміри�посадових�о�ладів,�премій,�вина�ород,�надбаво��і�доплат�відповідно�до�за�оно-

давства�У�раїни,��оле�тивно�о�до�овор��та�фінансових�можливостей�Підприємства.

Умови�оплати�праці�Дире�тора�Підприємства�визначаються��онтра�том�та��оле�тивним�до�ово-

ром�Підприємства.

8.9.� Підприємство� здійснює� матеріально-технічне� забезпечення� своєї� діяльності� і� реалізацію

прод��ції,�ви�онання�робіт,�надання�посл���через�систем��прямих���од�і��онтра�тів�із�вітчизняни-

ми�та�іноземними�юридичними�та�фізичними�особами.

8.10.�Підприємство�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�роботи,�ве-

де�статистичн��звітність.

Дире�тор�та��оловний�б�х�алтер�Підприємства�нес�ть�персональн��відповідальність�за�ви�онан-

ня�затверджено�о�фінансово�о�план�,�додержання�поряд���ведення�і�достовірність�облі���та�ста-

тистичної�звітності.

8.11.�Контроль�за�діяльністю�Підприємства�та�ревізія�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Під-

приємства�здійснюються�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

9.�ПРИПИНЕННЯ�ПІДПРИЄМСТВА

9.1.�Припинення�Підприємства�відб�вається�шляхом�йо�о�реор�анізації�або�лі�відації�за�рішен-

ням�власни�а�або�с�д��відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

9.2.�Припинення�Підприємства�здійснюється��омісією�з�припинення,�я�а��творюється�ор�аном,

що�прийняв�рішення�про�припинення.

9.3.�У�разі�реор�анізації�або�лі�відації�Підприємства�працівни�ам,�що�звільняються,��арант�єть-

ся�додержання�їх�прав�та�інтересів�відповідно�до�тр�дово�о�за�онодавства�У�раїни.

9.4.�Майно,�що�залишилось�після�задоволення�претензій��редиторів,�ви�ористов�ється�за�рі-

шенням�власни�а�в��становленом��за�онодавством�поряд��.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про підтримку депутатських запитів 
посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 655/10143 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та восьмої

статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 9 Регламенту Київської міської ра(
ди Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Підтримати�деп�татсь�і�запити,�внесені�деп�татами�Київради�та�о�олошені�на�пленарно-

м��засіданні�Київради�13.11.2013,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Посадовим�особам,�я�им�направлено�деп�татсь�ий�запит,�надати�офіційн��письмов��відпо-

відь�на�ньо�о�Київраді�і�деп�татам�Київради�протя�ом�десяти�днів�з�момент��отримання�запит�.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�-

ретаря�Київради.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Автор запиту Короткий зміст запиту

Депутатська фракція "Партія регіонів"

1. Тесленко Павло Петрович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П.
Щодо включення об'єкта "Реконструкція з прибудовою до 
СЗШ № 11 на вул. Алма*Атинській, 113" до Програми 
соціально*економічного розвитку м. Києва на 2013 рік

Депутатська фракція "Громадський актив Києва"

2 Бондар Юрій Іванович Заступнику міського голови * секретарю Київради Герезі Г. Ф.
Щодо створення тимчасової контрольної комісії Київради з
перевірки законності дій замовника будівництва * ТОВ
"Торговельний універсал" під час оформлення документації на
початок виконання робіт з будівництва житлового будинку на
території зеленої зони поряд з будинками № 7 та № 9 на вул.
Булгакова в Святошинському районі м. Києва

Депутатська фракція "Республіка Київ"
3. Петькун Олег Дмитрович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П.

Щодо відновлення водопостачання до буд. № 13 на вул.
Булгакова Святошинського району м. Києва

4. Петькун Олег Дмитрович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П.
Щодо ремонту стиків стінових панелей у кв. № 3 на вул.
Булгакова, 17 Святошинського району м. Києва

5. Петькун Олег Дмитрович Прокурору м. Києва Безкишкому М. Г. 
Щодо відновлення водопостачання до буд. № 13 на вул.
Булгакова Святошинського району м. Києва та законності
отримання коштів ПАТ АК "Київводоканал" за надані послуги з
водопостачання

Депутатська група "Соціальна справедливість"

6. Миронова Зоя Михайлівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О. П. Про
виділення бюджетних коштів на виплату муніципальної надбавки
незахищеним верствам населення Дніпровського району м. Києва
та надання безкоштовно міської газети "Вечірній Київ"

Позафракційні депутати

7. Комарницький Денис Сергійович Начальнику ГУ МВС України в місті Києві генерал*лейтенанту
міліції Коряку В. В. 
Щодо дорожньо*транспортної пригоди, яка сталася 26 жовтня 2013
року на вул. Саксаганського, 54/56 у Голосіївському районі м. Києва

Додато�

до�рішення�Київради�від�13.11.2013�ро���№ 655/10143

Депутатські запити посадовим особам, внесені депутатами Київради 
та підтримані на пленарному засіданні Київради 13.11.2013

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про перейменування комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

"Київінжбудсервіс"
Рішення Київської міської ради № 487/9975 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статті 78 Господарського кодексу України, з метою забезпечення ефективного
створення нових об'єктів житлово(комунального господарства, соціального призначення, проведення на(
уково(дослідних, проектних та пошукових робіт, вдосконалення вирішення питань землекористування та
містобудування, комплексного розв'язання проблем забудови, інженерно(технічного і транспортного за(
безпечення міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.� Переймен�вати� �ом�нальне� підприєм-

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

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

"Київінжб�дсервіс"� �� �ом�нальне� підприєм-

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

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

"Київсь�ий� центр� розвит��� місь�о�о� середо-

вища".

2.� Підпоряд��вати� �ом�нальне� підприєм-

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

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

"Київсь�ий� центр� розвит��� місь�о�о� середо-

вища"�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

те�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції).

3.� Встановити� розмір� стат�тно�о� �апітал�

�ом�нально�о�підприємства�ви�онавчо�о�ор-

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

державної� адміністрації)� "Київсь�ий� центр

розвит���місь�о�о�середовища"�в�с�мі�10000

(десять�тисяч)��ривень.

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

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

забезпечити� здійснення� ор�анізаційно-пра-

вових�заходів,�пов'язаних�із�ви�онанням�п�н�-

т��1�цьо�о�рішення,�та�затвердити�стат�т�пе-

рейменовано�о�підприємства.

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

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

тань�власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради 

України трудового колективу гімназії № 153 
ім. О. С. Пушкіна І(ІІІ ступенів Шевченківського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 437/9925 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже(

ного Постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216(IV "Про внесення змін до Постанови Верховної
Ради України "Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Пор�шити� �лопотання� перед� Головою

Верховної� Ради� У�раїни� про� на�ородження

Грамотою�Верховної�Ради�У�раїни�тр�дово�о

�оле�тив���імназії�№ 153�ім.�О.�С.�П�ш�іна�І-

ІІІ�ст�пенів�Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва

за� значний� внесо�� �� розвито�� національної

освіти�та�з�на�оди�70-річчя�від�дня�засн�ван-

ня�навчально�о�за�лад�.

2.� Управлінню� �адрової� роботи� і� на�ород

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

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

ції)�під�от�вати��лопотання�про�на�ородження

Грамотою�Верховної�Ради�У�раїни�тр�дово�о

�оле�тив���імназії�№ 153�ім.�О.�С.�П�ш�іна�І-

ІІІ�ст�пенів�Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва

за� значний� внесо�� �� розвито�� національної

освіти�та�з�на�оди�70-річчя�від�дня�засн�ван-

ня�навчально�о�за�лад�.

3.� 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.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про капітальний ремонт 

підземного пішохідного переходу на вул. Спаській, 3 
з благоустроєм прилеглої території 

у Подільському районі
Розпорядження № 1933 від 28 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18, пунктів 1, 2 стат(
ті 19, статті 21 Закону України "Про автомобільні дороги", статті 6 Закону України "Про дорожній рух", з ме(
тою створення необхідних умов для забезпечення безпеки руху пішоходів, в межах функцій органу місце(
вого самоврядування:

1.� Здійснити� розроб��� прое�тно-�ошто-

рисної� до��ментації� та� ви�онати� роботи� з

�апітально�о� ремонт�� підземно�о� пішохід-

но�о�переход��на�в�л.�Спась�ій,�3�з�бла�о-

�строєм�приле�лої�території���Подільсь�ом�

районі�(далі —��апітальний�ремонт�підзем-

но�о�пішохідно�о�переход�).

2.� Визначити� �ом�нальн�� �орпорацію

"Київавтодор"� замовни�ом� ви�онання� ро-

біт,� зазначених� �� п�н�ті� 1� цьо�о� розпоря-

дження.

3.�Ком�нальній��орпорації�"Київавтодор":

3.1.� Визначити� �енеральн�� прое�тн�� та

�енеральн�� підрядн�� ор�анізації� для� ви�о-

нання� робіт,� зазначених� �� п�н�ті� 1� цьо�о

розпорядження,���встановленом��поряд��.

3.2.� Забезпечити� розроб��� прое�тно-

�ошторисної� до��ментації,� проведення� її

е�спертизи� та� затвердження� �� встановле-

ном��поряд��.

3.3.�Забезпечити�ви�онання�робіт�з��апі-

тально�о� ремонт�� підземно�о� пішохідно�о

переход��відповідно�до�затвердженої�в��с-

тановленом�� поряд��� прое�тно-�ошторис-

ної�до��ментації.

3.4.� Забезпечити� дотримання� вимо�� за-

�онодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�ді-

вельних� робіт� з� �апітально�о� ремонт�� під-

земно�о�пішохідно�о�переход�.

3.5.�Роботи�ви�онати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю� м.� Києва,� затвердженимі� рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�д-

ня�2008�ро���№ 1051/1051.

3.6.�Роботи�ви�он�вати�з�тимчасовим�об-

меженням�р�х�� пішоходів� �� підземном�� пі-

шохідном�� переході,� я�ий� підля�ає� �апі-

тальном�� ремонт�,� забезпечивши� безпеч-

ний�прохід�між�в�л.�Спась�ою�та�в�л.�Хори-

ва.

4.� Департамент�� транспортної� інфра-

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

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

адміністрації):

4.1.� Здійснити�фінанс�вання� робіт� в� ме-

жах� бюджетних� призначень,� затверджених

в�бюджеті�м.�Києва�на��апітальний�ремонт

об'є�тів� в�лично-шляхової� мережі� на� 2013

та�наст�пні�ро�и.

4.2.� З� метою� недоп�щення� по�іршення

я�ості�надання�транспортних�посл���на�пе-

ріод�ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�внести�зміни�в�робо-

т�� маршр�тів� пасажирсь�о�о� транспорт�

за�ально�о��орист�вання.

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

рядження� по�ласти� на� заст�пни�а� �олови

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Костю�а�М.�Д.

Голова О. Попов

Затверджено�

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�28.10.2013�р.�№�1927

Зміни 
до Порядку роботи із законопроектами 

та іншими нормативно(правовими актами 
у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

1.�П�н�т�1.2.�розділ��І�Поряд���ви�ласти���та�ій�реда�ції:

"1.2.� Розроблення� прое�тів� за�онів� У�раїни,� а�тів� Президента� У�раїни,� Кабінет��Міністрів

У�раїни�та�інших�а�тів�(далі —�прое�ти�а�тів)�здійснюється�відповідно�до�план��за�онопрое�т-

них�робіт�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�на�відповідний�рі��(далі —�план�за�онопрое�тних�робіт),�план��під�отов�и�ре��ляторних�а�-

тів,�на�ви�онання�а�тів�та�дор�чень�Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни�та�за�влас-

ною�ініціативою.".

2.�П�н�т�1.4�розділ��І�Поряд���після�слів�"�ерівни��апарат�"�доповнити�словами�"ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)".

3.�П�н�т�2.8�розділ��II�Поряд���ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

"2.8.�Прое�т�а�та,�що�надається�до�юридично�о��правління�апарат��для�опрацювання�має

б�ти�по�оджений�стр��т�рним�підрозділом,�відповідальним�за�під�отов���прое�та�а�та,�заінте-

Про затвердження змін 
до Порядку роботи із законопроектами 

та іншими нормативно(правовими актами у виконавчому органі
Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 1927 від 28 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 4 Закону України "Про столицю України — місто(герой Київ", Закону України "Про
Регламент Верховної Ради України", Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, Положення про юридичне управління апарату ви(
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого роз(
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
18 березня 2010 року № 160, з метою удосконалення процедури підготовки та погодження проектів законів
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших актів у виконавчому органі Київ(
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

Затвердити�зміни�до�Поряд���роботи�із�за-

�онопрое�тами�та�іншими�нормативно-право-

вими� а�тами� �� ви�онавчом�� ор�ані� Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�ад-

міністрації),� затверджено�о� розпорядженням

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

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

25�червня�2013�ро���№ 1032,�що�додаються.

Голова О. Попов

ресованими�стр��т�рними�підрозділами�та�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації,� заст�пни�ами� �олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації� з�ідно�з

розподілом�обов'яз�ів.

До�прое�т��а�та�має�додаватися�прое�т�с�провідно�о�листа�до�Кабінет��Міністрів�У�раїни

або�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�до��омпетенції�я�их�належить�питання,�що�перед-

бачається�вре��лювати,�та�до��менти,�передбачені�Ре�ламентом�Кабінет��Міністрів�У�раїни,

по�оджені�стр��т�рним�підрозділом,�відповідальним�за�під�отов���прое�та�а�та�та�першим�за-

ст�пни�ом� �олови� Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації,� заст�пни�ом� �олови� Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов'яз�ів."

4.�У�розділі�II�Поряд���п�н�ти�"2.15-2.17"�вважати�відповідно�п�н�тами�"2.12-2.14".

5.�У�абзаці�др��ом��п�н�т��2.14.�розділ��II�Поряд���цифри�"2.1-2.15"�замінити�цифрами�"2.1-

2.12".

6.�Розділ�IV�Поряд���ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

"IV.�Опрацювання�прое�тів�за�онів�У�раїни,�а�тів�Кабінет��Міністрів�У�раїни�та� інших�а�тів,

що�надійшли�на�по�одження�до�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)

4.1.�Відповідальним�за�опрацювання�прое�тів�а�тів,�що�надійшли�на�по�одження�до�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�визначаєть-

ся�стр��т�рний�підрозділ,�до��омпетенції�я�о�о�віднесена�сфера�діяльності,�що�ре��люється

прое�том�а�та.

4.2.�Юридичне��правління�апарат��в�день�надходження�до�ньо�о�прое�т��за�он��У�раїни��о-

т�є�прое�т�дор�чення��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідним�заст�пни-

�ам��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�щодо�під�отов�и�мотивованих�виснов�ів,

пропозицій,�за�важень�до�прое�т��за�он��У�раїни.

Під�отов�а�прое�т��дор�чення�до�інших�прое�тів�а�тів�здійснюється���поряд��,�визначеном�

Інстр��цією�з�діловодства�в�стр��т�рних�підрозділах�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�м.�Києві�державних�адміністраціях,

затвердженою�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�27�люто�о�2012�№ 320.

4.3.�Прое�т�а�та�реєстр�ється�в��правлінні�до��ментально�о�забезпечення�апарат��ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

4.4.�Ори�інал�прое�т��за�он��У�раїни�надається�юридичном���правлінню�апарат��для��за-

�альнення.

4.5.�Дор�чення�підписане�першим�заст�пни�ом,�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�та��опія�прое�т��за�он��У�раїни,�ори�інал�іншо�о�прое�т��а�т��то�о�ж�дня

передається�відповідним�стр��т�рним�підрозділам.

4.6.�Стр��т�рні�підрозділи�в�термін,�зазначений���дор�ченні,��от�ють�мотивовані�виснов�и,

пропозиції,�за�важення�до�прое�тів�за�онів�У�раїни�та�подають�їх�юридичном���правлінню�апа-

рат�,�а�до�прое�тів�інших�а�тів —�відповідальном��стр��т�рном��підрозділ�.

4.7.�Юридичне��правління�апарат��опрацьов�є�прое�т�за�он��У�раїни,�виснов�и,�пропозиції,

за�важення�стр��т�рних�підрозділів�до�цьо�о�прое�т�,��от�є��за�альнений�висново��та�прое�т

листа-відповіді.

Юридичний�підрозділ�відповідально�о�стр��т�рно�о�підрозділ��опрацьов�є�виснов�и,�пропо-

зиції,�за�важення�стр��т�рних�підрозділів,��от�є��за�альнений�висново��та�прое�т�листа-від-

повіді�до�інших�прое�тів�а�тів.

У�разі�наявності�пропозицій�та�за�важень�до�прое�т��а�та�лист-відповідь�підпис�є�перший

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов'яз�ів.

У�разі�відс�тності�пропозицій�чи�за�важень�до�прое�т��а�та�лист-відповідь�підпис�є��олова

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та�по�одж�є�прое�т�а�та.

4.8.�Копія�листа-відповіді,�ори�інал�дор�чення�та�інші�матеріали�до�прое�т��за�он��У�раїни

надаються�юридичном���правлінню�апарат��для�облі���та�збері�ання."

7.�П�н�т�5.1�розділ��V�Поряд���ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:�

"5.1.�Введення�облі���та�збері�ання�прое�тів�а�тів,�розроблених�за�ініціативою�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�а�та�ож�прое�тів�за-

�онів�У�раїни,�що�надійшли�на�по�одження�до�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�здійснює�юридичне��правління�апарат�."

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про тимчасове часткове зайняття
вулиці Олени Пчілки на період завершення

будівництва житлово(офісного комплексу з підземним паркінгом 
у мікрорайоні № 4(а житлового масиву Позняки 

у Дарницькому районі
Розпорядження № 1932 від 28 жовтня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської
міської ради від 25 квітня 2012 року № 531/7868 "Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю "БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД" для завершення будівництва житлово — офісного комплексу з під(
земним паркінгом у 4(а мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва", договір
від 27 лютого 2013 року № 5/ф між товариством з обмеженою відповідальністю "БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД" та
Публічним акціонерним товариством "Холдингова компанія "Київміськбуд", додаткову угоду № 1 від 30
травня 2013 року до договору № 5/ф від 27 лютого 2013 року, зважаючи на звернення Публічного акціонер(
ного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд" від 19 вересня 2013 року № 05385/0/2(13, з метою
реалізації проекту завершення будівництва житлово(офісного комплексу з підземним паркінгом у мікро(
районі № 4(а житлового масиву Позняки, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� П�блічном�� а�ціонерном�� товариств�

"Холдин�ова��омпанія�"Київмісь�б�д"�з�ідно�з

розробленою�та�затвердженою���встановле-

ном�� поряд��� прое�тно-�ошторисною� до��-

ментацією� здійснити� на� період� завершення

б�дівництва� житлово-офісно�о� �омпле�с�� з

підземним� пар�ін�ом� �� мі�рорайоні� № 4-а

житлово�о� масив�� Позня�и� з� 15� листопада

2013�ро���до�30��р�дня�2015�ро���тимчасове

част�ове� зайняття� в�л.� Олени� Пчіл�и� шири-

ною�від�8�до�24�метрів,�шо�меж�є�з�земель-

ною�ділян�ою,�переданою�для�б�дівництва�за

�мови�ви�онання�п.2�цьо�о�розпорядження.

2.� П�блічном�� а�ціонерном�� товариств�

"Холдин�ова��омпанія�"Київмісь�б�д";

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��чинно-

�о� за�онодавства� щодо� поряд��� ви�онання

б�дівельних�робіт.

2.2.�Під�час�ви�онання�робіт�дотрим�ватись

Правил�бла�о�строю�міста�Києва,�затвердже-

них� рішенням� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 25

�р�дня�2008�ро���№�1051/1051.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне ви онання

робіт по ласти на віце-президента П блічно о а ціонерно о то-
вариства "Холдин ова омпанія "Київмісь б д" Шевч а Е. Г.
4. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої державної адміністра-

ції з ідно з розподілом обов'яз ів прийняти рішення щодо висвіт-
лення в засобах масової інформації зміст цьо о розпорядження.

5. 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 організаційно�правові заходи 
щодо ліквідації комунального підприємства 

по будівництву та експлуатації автостоянок та гаражів 
Дарницького району м. Києва

Розпорядження № 1919 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 105, 111 Цивільного кодексу України, статей 59, 60 Господарського кодексу України, Закону України "Про місцеве самовря�

дування в Україні", на виконання рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 377/6593 "Про ліквідацію районних комунальних під�
приємств з паркування транспортних засобів", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити омісію з лі відації ом нально о підприємства
по б дівництв та е спл атації автостояно та аражів Дар-
ниць о о район м. Києва та затвердити її с лад, що додаєть-
ся.
2. Комісії з лі відації ом нально о підприємства по б дів-

ництв та е спл атації автостояно та аражів Дарниць о о
район м. Києва:
2.1 Здійснювати повноваження щодо правління справами
ом нально о підприємства по б дівництв та е спл атації
автостояно та аражів Дарниць о о район м. Києва відпо-
відно до за онодавства У раїни.
2.2. Забезпечити проведення інвентаризації майна ом -

нально о підприємства по б дівництв та е спл атації авто-
стояно та аражів Дарниць о о район м. Києва.
2.3. В становленом за онодавством поряд попередити

працівни ів ом нально о підприємства по б дівництв та
е спл атації автостояно та аражів Дарниць о о район
м. Києва про їх наст пне вивільнення та забезпечити дотри-
мання їх соціально-правових арантій поряд та на мовах,
визначених за онодавством У раїни.
2.4. У встановленом поряд с ласти проміжний лі віда-

ційний баланс ом нально о підприємства по б дівництв та
е спл атації автостояно та аражів Дарниць о о район
м. Києва та подати йо о на затвердження ви онавчом ор а-

н Київсь ої місь ої ради (Київсь ій місь ій державній адмініс-
трації).
2.5. У встановленом поряд с ласти лі відаційний баланс
ом нально о підприємства по б дівництв та е спл атації
автостояно та аражів Дарниць о о район м. Києва та пода-
ти йо о на затвердження ви онавчом ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ій місь ій державній адміністрації).
2.6. Здійснити всі інші, передбачені за онодавством У ра-

їни, заходи, пов'язані з лі відацією ом нально о підприєм-
ства по б дівництв та е спл атації автостояно та аражів
Дарниць о о район м. Києва.
2.7. Забезпечити ви онання заходів з лі відації ом нально-

о підприємства по б дівництв та е спл атації автостояно
та аражів Дарниць о о район м. Києва в десятимісячний
стро .
3. Заст пни 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.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти

на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції Костю а М. Д.

Голова О. Попов

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

інженерних мереж 
КП "Житлоінвестбуд — УКБ"

Розпорядження № 1911 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року

№ 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового фонду, гурто�
житків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури", враховуючи звернення КП "Житлоінвестбуд — УКБ" (листи від 10 квітня 2013 ро�
ку № 114/1596 та від 12 квітня 2013 року № 114/1620), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до ом нальної власності тери-
торіальної ромади міста Києва та за ріпити на праві ос-
подарсь о о відання за ом нальним підприємством еле -
тромереж зовнішньо о освітлення м. Києва "Київмісь світ-
ло" інженерні мережі з обладнанням КП "Житлоінвестб д —
УКБ" з ідно з додат ом 1.
2. Прийняти безоплатно до ом нальної власності тери-

торіальної ромади міста Києва і передати володіння та
орист вання п блічном а ціонерном товариств "Київ-
енер о" зовнішні інженерні мережі з ідно з додат ом 2 до
цьо о розпорядження в межах та на мовах, визначених
У одою щодо реалізації прое т правління та реформ -
вання енер етично о омпле с м. Києва від 27 вересня
2001 ро (зі змінами та доповненнями), я ладено між
п блічним а ціонерним товариством "Київенер о" та ви о-
навчим ор аном Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою
державною адміністрацією).
3. Департамент ом нальної власності м. Києва ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) забезпечити приймання — пере-
дач інженерних мереж, зазначених п н ті 1, 2 цьо о роз-
порядження, на мовах, визначених відповідною У одою.
4. Заст пни олови Київсь ої місь ої державної адмі-

ністрації — ерівни апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) П -
занов О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації зміст цьо о розпорядження.
5. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по лас-

ти на заст пни ів олови Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації з ідно з розподілом обов'яз ів.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

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

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

о олош є он рс на заміщення ва антної посади державно о
сл жбовця: оловно о спеціаліста відділ с провод офіцій-
но о веб-портал правління преси та інформації (на період
відп ст и основно о працівни а по до ляд за дитиною до
дося нення нею трьох ро ів).

Вимо и до андидатів: освіта повна вища; обов'яз ове знання
державної мови; міння працювати на омп'ютері; стаж роботи за
фахом в державній сл жбі на нижчих посадах не менше 1 ро або
стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 ро ів.

До он рсної омісії подають та і до менти: заяв про часть
он рсі, особов арт (форма № П-2ДС), опію до мента, я ий
посвідч є особ , війсь ово о вит а (для війсь овозобов'язаних),
опії до ментів про освіт , де ларацію про майно, доходи, витрати
і зобов'язання фінансово о хара тер за 2012/2013 рі , дві фото-
арт и розміром 4x6 см.

До менти на он рс приймаються протя ом 30 днів з дня оп б-
лі вання о олошення.

Додат ова інформація надається за адресою: м. Київ, в л. Хреща-
ти , 44, 4-й поверх, аб. 405, тел. 278-23-98 (се тор персонал та
державної сл жби).

25 р дня 2013 ро відб деться відновлення меж земельних діляно Державно о
підприємства "На ово-дослідний, виробничий а ро омбінат "П ща-Водиця" Со-
лом'янсь ом та Святошинсь ом районах м. Києва.

Просимо від н тися власни ів ( орист вачів) с міжних земельних діляно : Рит альна
сл жба спеціалізоване ом нальне підприємство "Спеціалізований омбінат підприємств ом -
нально-поб тово о обсл ов вання", Товариство з обмеженою відповідальністю "Бла итна хви-
ля", Ком нальне підприємство з е спл атації і ремонт житлово о фонд "Житло-Сервіс", При-
ватне підприємство "Теплицьсервіс", Авто ооператив по б дівництв та е спл атації індивід -
альних аражів "Др жба", Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕТ", Ком нальне підпри-
ємство ви онавчо о ор ан КМР (КМДА) по охороні, триманню та е спл атації земель водно о
фонд м. Києва "Плесо", Головне правління Міністерства У раїни з питань надзвичайних сит -
ацій та справах захист населення від наслід ів Чорнобильсь ої атастрофи в місті Києві, То-
вариство з обмеженою відповідальністю "ОЛІМПІЯ-СПОРТ-ЕКСПРЕС", П блічне а ціонерне то-
вариство "Київенер о", Приватне а ціонерне товариство "Спеціальна інд стріальна р па", Від-
рите а ціонерне товариство "УКРПРОМТЕПЛИЦЯ", а та ож ромадяни: Прадещ О сана Ми-
хайлівна, Семеню Федора Тарасівна, Самойлен о Міхей Федорович, Ма ола Лідія Федорівна,
Аврамен о Гри орій Андрійович, Прил ць а Тамара Василівна, Б ера Галина Петрівна, Б ера
Ми ола Оле сандрович, Іщен о Надія Дмитрівна, На мен о Ар адій Іванович, Ластовина Оле -
сій Костянтинович, Святнен о Анатолій Іванович, По осян Вардан М ртічович, Сердю Валенти-
на Іванівна, Циса Оле сій Павлович.

Просимо забезпечити прис тність повноважених представни ів для з одження меж зе-
мельних діляно , належних Державном підприємств "На ово-дослідний, виробничий а ро ом-
бінат "П ща-Водиця", розташованих Солом'янсь ом та Святошинсь ом районах м. Києва.
При собі мати до менти, що посвідч ють особ , або довіреність (на повноважен особ ) та на-
лежним чином завірені до менти, що посвідч ють право орист вання земельною ділян ою.
Почато робіт:

Солом'янсь ом районі о 9.00 за адресою: в л. Кадетсь ий ай, 6 Святошинсь ом ра-
йоні о 9.00 за адресою: в л. Прое тна, 1. Довід и за тел. (050)338-88-13.

У разі неяв и без поважних причин або при відс тності письмових пояснень відмови від по-
одження межі земельних діляно вважаються по одженими.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУШИЯ" (надалі
Товариство) повідомляє вас про проведення позачер ових За альних
Зборів часни ів Товариства, я і відб д ться 20 січня 2014 ро за
адресою: м. Київ, в л. Липсь а, б д. 15.

Почато зборів о 14.00.

Почато реєстрації о 13.00.

Порядо денний:

1. Про обрання Голови та Се ретаря позачер ових За альних Зборів часни ів
Товариства.

2. Про ви лючення часни а зі с лад часни ів Товариства.

3. Про перерозподіл часто стат тном апіталі Товариства.

4. Про порядо форм вання стат тно о апітал Товариства.

5. Про внесення змін до Стат т Товариства та затвердження нової реда ції
Стат т Товариства.

6. Про проведення державної реєстрації нової реда ції Стат т Товариства.

27 р дня 2013 ро о 12.00 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" проводить
встановлення меж земельної ділян и за адресою: в л. Щерба-
ова, 56/7 Шевчен івсь ом районі м. Києва (ТП-1886).

ТОВ "АРАГОН-2008" є с міжним земле орист вачем зазначеної
земельної ділян и.

Просимо забезпечити прис тність вашо о представни а для
з одження меж земельної ділян и.

Тел. 207-61-72.

Втрачений диплом Київсь о о національно о ніверситет
льт ри і мистецтв в м. Києві, серія KB № 38013957, виданий

01.06.2010 ро на ім'я Гала ан Тетяни Оле сандрівни, вважати
недійсним.

О олошення орендодавця Інстит т мі робіоло ії і вір соло ії ім. Д.К. Заболотно о НАН У раїни
про намір передати майно в оренд

Інстит т мі робіоло ії і вір соло ії ім. Д. К. Заболотно о НАН У раїни о олош є про намір передати в оренд державне майно НАН У раїни,
що знаходяться на балансі Інстит т та розташоване за адресою: м. Київ, в л. А адемі а Заболотно о, 154.

Ма симально можливий стро оренди: 2 ро и та
11 місяців.

Інші мови: відш од вання витрат Балансо трим вач , з
рах ванням місць за ально о орист вання (8,9 в. м), а са-
ме: відш од вання ом нальних та е спл атаційних посл на
тримання орендовано о приміщення; відш од вання подат-
на землю; відш од вання витрат на розміщення о олошен-

ня; відш од вання вартості незалежної оцін и майна. У ла-
дення до овор оренди за типовим зраз ом, затвердженим
постановою Бюро Президії НАН У раїни. Обов'яз ове здій-
снення страх вання орендовано о майна на ористь Балан-
со тримівача на термін дії до овор оренди. При надходжен-
ні двох і більше заяв б де о олошено он рс на право орен-
ди дано о об'є та.

Кінцевий стро прийняття заяв про оренд : десятий ро-
бочий день з дати виход о олошення.

Місце прийняття заяв про оренд : м. Київ, в л. Заболот-
но о, 154, ім. № 159.

Конта тна особа: Очимовсь а Галина Ми олаївна тел.: (044) 526-32-98, т./фа с: (044) 526-90-06, E-mail: bg@imv.kiev.ua.

Інша Інформація: додат ово інформацію розміщено на сайтах www.usnan.org.ua, www.imv.kiev.ua

Приміщення
Площа примі-
щення, в. м

Вартість майна за
незалежною оцін ою

Реєстровий
номер майна

Мета ви о-
ристання

Павільйон
ПК — 2У

120
Від 30.11.2013 р. за
1 м. в., рн 2054,17

05417087.1.
АААДЖЖ 444

Під вироб-
ництво

Частина павільйо-
н ПК-2У

38,40
Від 30.11.2013 р. за
1 м. в., рн 2054,69

05417087.1.
АААДЖЖ 443

Під с лад

Частина столярної
майстерні

80,4
Від 30.11.2013 р. за
1 м. в., рн 2400,50

05417087.1.
АААДЖЖ 453

Під вироб-
ництво

Дві імнати па-
вільйон П — 73 А

13 Від 30.11.2013 р. за
1 м. в., рн 2194,09

05417087.1.
АААДЖЖ 455

Під офіс

10,7 Під с лад

Одна імната па-
вільйон П — 73 А

10,4
Від 30.11.2013 р. за
1 м. в., рн 2192,31

05417087.1.
АААДЖЖ 455

Під с лад

Частина б дівлі ві-
варію

110,6
Від 30.11.2013 р. за
1 м. в., рн 2566,00

05417087.1.
АААДЖЖ 457

Під с лад

РАЗОМ: 383,5

К О В Ч Е Г Б К Р Е Х
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Відповіді на сканворд 

ПЕРЕДПЛАТА  газети
"ХРЕЩАТИК" на 2014 рік

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

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

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

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

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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Температура 	5°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура +1°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура –1°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 90 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 18 ãðóäíÿ 2013 ðîêó
ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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1892 — ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ â
Ìàð³¿íñüêîìó òåàòð³ â³äáóëàñü
ïðåì'ºðà áàëåòó Ïåòðà ²ëë³÷à ×àé-
êîâñüêîãî "Ëóñêóí÷èê". 

1898 — ó ïàðêó Àøåð ïîáëèçó
Ïàðèæà Ãàñòîí äå Øàñëóï-Ëîáà
âñòàíîâèâ ïåðøèé îô³ö³éíî çàðå-
ºñòðîâàíèé ðåêîðä øâèäêîñò³ àâ-
òîìîá³ëÿ: íà ìàøèí³ eantaud ç
åëåêòðîìîòîðîì ³ ëóæíèìè áàòàðå-
ÿìè â³í ðîçâèíóâ øâèäê³ñòü 39,245
ìèëü/ãîä. (áëèçüêî 64 êì/ãîä.). 

1912 — Ëîçàíñüêèì ìèðîì çà-
ê³í÷èëàñü ³òàëî-òóðåöüêà â³éíà,
ùî ðîçïî÷àëàñü ó 1911 ðîö³. Ñóë-
òàí Ìóõàììàä V â³äìîâèâñÿ íà
êîðèñòü ²òàë³¿ â³ä Òðèïîë³òàí³¿, Ê³-
ð³íåíà³ê³ ó Ï³âí³÷í³é Àôðèö³ ³

ìàéæå 50-òè îñòðîâ³â ó Åãåéñüêî-
ìó ìîð³. 

1940 — Àäîëüô Ã³òëåð ï³äïèñàâ
ñåêðåòíó äèðåêòèâó ³ ïëàí íà-
öèñòñüêîãî íàïàäó íà ÑÐÑÐ. Â³é-
íà, çã³äíî ç ïëàíîì "Áàðáàðîññà",
ìàëà ïî÷àòèñÿ â ÷åðâí³ 1941 ðîêó
³ áóòè âèãðàíà çà 2—3 ì³ñÿö³. 

1953 — ó Ìîñêâ³ ðîçïî÷àëîñü
ñïåö³àëüíå çàñ³äàííÿ Âåðõîâíîãî
ñóäó ÑÐÑÐ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ìàð-
øàëà ²âàíà Êîíºâà ùîäî ñïðàâè
êîëèøí³õ êåð³âíèê³â ÍÊÂÑ, â òî-
ìó ÷èñë³ Ëàâðåíò³ÿ Áåð³¿. 

1956 — ßïîí³þ ïðèéíÿòî äî
ÎÎÍ. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Б
ританські вчені розкрили сек�
рет тактики безконтактного бою
шаоліньських ченців. Самі ченці

заявляють, що їм допомагає енергія
“Чі”.

Виявляється, секрет полягає в статичній елек�

триці. Ченці накопичують статичний заряд, після

чого доторкаються до цілі й перекидають цей роз�

ряд на неї. Після надходження розряду всі м’язи

тіла починають хаотично скорочуватися, що і ви�

водить супротивника з рівноваги, розповідає

“Таймс”.

Секрет накопичення статичної енергії полягає

в спеціальному одязі ченців, який шиється з кіль�

кох типів матерії. При взаємодії цих типів матерії

між собою виробляється статична електрика, яка

накопичується і може бути використана для само�

захисту

Шаоліньські ченці б’ють 
супротивників електрикою

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 18 ãðóäíÿ

ОВНИ, день промайне на висо их емоційних вібра-
ціях (особисте життя — лючова тема), де щастя і роз-
пач сплелися в один л бо . Свято ви он йте взяті на
себе обов’яз и: сл жбові, сімейні, партнерсь і, бо в
разі їх і нор вання ризи єте створити онфлі тн ат-
мосфер та нажити собі воро ів.
ТЕЛЬЦІ, життя сімейно о лан , повся денно о ото-

чення — оловна сфера інтересів. Я що вам незатиш-
но і потрібна рідна д ша, спроба встановити тепліші
стос н и з оле ами, с сідами, близь ою ріднею може
дати непро нозований рез льтат.
БЛИЗНЯТА, бажання смітити рошима неймовірне,

тр сіть аманцем і п йте те, що припало до серця, про
що давно мріяли. Про збит и не т рб йтеся — зароби-
те, оловне, аби по п а зробила вас щасливішими.
РАКИ, самолюбство є Ахіллесовою п’ятою: я що вас

хвалять, шан ють, пест ють — ви здатні переверн ти
ори, і навпа и щонайменший натя на недолі и ви ли-
че б рхлив реа цію, зм сить встати на оборонн по-
зицію. Збері айте впевненість собі, ни айте занадто
е страва антної поведін и, допомо а Небес арантова-
на.
ЛЕВИ ризи ють стати жертвою власних пере о-

нань, ори інальність і незалежність по лядів ви ли ати-
ме рити і спротив з бо оточення. Я що ви заці ав-
лені в спіх , зробіть став на співпрацю з іншими
людьми.
ДІВИ, др зів вас ба ато, але тям щих помічни ів

одиниці. Змініть обстанов , освіжіть відч ття приєм-
ними спо адами, а ось б д вати сценарії на майб тнє
не слід, однод мці налаштовані авантюристично і
штовхн ть на р йнівні ризи ові е сперименти.
ТЕРЕЗИ, ваші цілі масштабні та нестандартні. Я і

одиться, ні альне завдання вима ає нешаблонно о
підход , що й маєте продемонстр вати, аби довести,
що не боїтеся ходити непротореним шляхом.
СКОРПІОНИ, події дня матим ть щасливий вплив на

майб тнє, я що любите при оди і пра нете різноманіт-
ності. Особливо порад ють пристрасні повороти ро-
мантично о сюжет , творчий злет або д ховне осяяння,
несподівані події в дорозі, ділових справах, пов’язаних
із зар біжжям.
СТРІЛЬЦІ опиняться в шаленом водовороті емо-

ційних переживань — це реа ція на несподівані події,
що впад ть, я рім серед ясно о неба. Ба ато залежа-
тиме від індивід альної ч тливості, я що ви “товстош і-
рі”, це добре. А ось вразливим особам б де непере-
лив и, стресові потрясіння забезпечені.
КОЗЕРОГИ, нічо о ново о не розпочинайте, день

онфлі тний, наповнений е стремальними подіями в ді-
ловом (шлюбном ) союзі чи в олі лієнтів, чнів, вчите-
лів, родичів, співвітчизни ів, он рентів. Є ризи прий-
няти все, що відб вається, близь о до серця, навіть о-
ли це спе та ль, влаштований спеціально для вас.
ВОДОЛІЇ, хід і рез льтат нинішніх сит ацій залежа-

тиме від позиції, я ви займете. Я що маєте офіційні
повноваження, дисципліновані й дієте на за онних під-
ставах, то зможете правляти подіями.
На РИБ че ають непередбачені зміни творчій біо-

рафії: сміливий дебют, с андальна презентація. Може
тимчасово вийти з-під онтролю любовне життя, а ап-
ризи дітей, оханих, по ровителів завдад ть лопотів

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
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