
Подарунок 
на Миколая
Вчора п’ять багатодітних сімей та четверо дітей�сиріт
отримали житло від міста

Серед щасливчиків і роди�

на Германюків. Мама сімей�

ства Олена Василівна розпо�

відає “Хрещатику”: на такий

подарунок чекали з нетер�

пінням, адже наразі в їхній

трикімнатній квартирі про�

живає 13 людей — вона з чо�

ловіком та 11 дітей. На квар�

тирному обліку родина пере�

буває відносно недавно — з

2001 року, а з 2008 року — у

пільговій черзі за категорією

“Матері�героїні”. Вчора від

міської влади сім’я Германю�

ків отримала ордер на нову

трикімнатну квартиру.

Не менше, ніж батьки, но�

вій оселі радіють діти. Ася

Германюк ділиться: про те,

що сім’я отримає квартиру,

дізналася тиждень тому, коли

повернулася зі школи. Відра�

зу дівчинка не повірила сло�

вам батьків, однак вже зараз

разом із братами та сестрами

готується обживатися в

більш просторому помеш�

канні. “Приємно, що ми от�

римали квартиру, адже зараз,

звісно, трішки тіснувато. Хо�

ча ми й не жаліємось, адже це

дозволяє нам відчути себе

справжньою, єдиною роди�

ною”,— розповідає Ася.

А от малеча родини Бут�

мерчуків, яка отримала вчора

двокімнатну квартиру, вже

планує, якими улюбленими

справами зможе займатися на

додатковій житловій площі.

Так, тринадцятирічна Єва

розповідає “Хрещатику” — в

нинішніх умовах часто не ви�

стачає робочого місця, навіть

аби зробити уроки, а в новому

помешканні дівчинка споді�

вається, що віднайде куточок

для вправ з улюбленої акроба�

тики. А семирічна сестричка

Юліана радіє, що справдило�

ся її найщиріше прохання до

святого Миколая — і вона ра�

зом з сім’єю зможе переїхати

до великої охайної квартири.

Як розповіла “Хрещатику”

мама родини Людмила Бут�

мерчук, наразі вона разом з

чоловіком, десятеро дітей та

онука проживають в чотири�

кімнатній квартирі житло�

вою площею 53,6 кв. м. На

квартирному обліку родина

перебуває з 1998 року.

Загалом вчора ордери на

квартири отримали п’ять ба�

гатодітних сімей та четверо ді�

тей�сиріт. Приємні подарунки

представникам родин вручив

виконуючий обов’язки голови

КМДА Анатолій Голубченко.

Він привітав усіх присутніх зі

святом та зазначив, що міська

влада і надалі робитиме все

можливе, аби забезпечувати

такі сім’ї житлом.

“Зараз ми дуже ретельно

працюємо над бюджетом. І я

думаю, що ми зможемо його

прийняти ще в цьому році. У

ньому обов’язково буде пе�

редбачено будівництво квар�

тир за пільговими програма�

ми для бюджетників, і,

безумовно, безкоштовні

квадратні метри для дітей�си�

ріт та багатодітних сімей”,—

наголосив пан Голубченко.

За інформацією Департа�

менту будівництва та житло�

вого забезпечення, на вико�

нання соціальних ініціатив

Президента України Віктора

Януковича, протягом 2010�

2013 років до столичних РДА

для поліпшення житлових

умов багатодітних сімей пере�

дано 40 квартир, а для забез�

печення житлом дітей�си�

ріт — 31 житлове приміщення.

Зазначимо, що на сьогодні

на квартирному обліку в місті

перебуває 59 360 сімей та оди�

ноких громадян, у тому числі

235 дітей�сиріт та 2805 багато�

дітних сімей. Серед них —

2547 багатодітних сімей, які

мають 3�х і більше дітей: 171

багатодітна сім’я, яка має 5 і

більше дітей або в якої наро�

дилася трійня; 87 багатодітних

родин, матерям яких присвоє�

не почесне звання “Мати�ге�

роїня” �

Учора�ордери�на��вартири�отримали�п’ять�ба�атодітних�сімей�та�четверо�дітей-сиріт.�Приємні�подар�н�и�представни�ам�родин�вр�чив

ви�он�ючий�обов’яз�и��олови�КМДА�Анатолій�Гол�бчен�о

Столична влада привітала малюків
школи�дитсадка “Мрія”

Ó÷îðà ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ äî

âèõîâàíö³â ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè-äèòÿ÷îãî ñàäêà “Ìð³ÿ”

äëÿ ä³òåé ç ïîðóøåííÿì îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó çàâ³òà-

ëè âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-

÷åíêî òà ãîëîâà Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ Ñòàí³ñëàâ Ïðîêîïåíêî.

Àíàòîë³é Êîñòÿíòèíîâè÷ ïðèâ³òàâ ïðèñóòí³õ ç³ ñâÿòîì ³

çàçíà÷èâ: “Ñâÿòèé Ìèêîëàé äàðóº íàì ùàñòÿ, óñï³õ, àëå,

â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, ìè ïîâèíí³ áàãàòî äëÿ ñåáå çðîçó-

ì³òè. Íàñàìïåðåä — ùîá íàøà ïðàöÿ íàñ çàäîâîëüíÿëà,

ïðèíîñèëà áàæàí³ ïëîäè. À ìàëþêè ìàþòü ïàì’ÿòàòè, ùî

ñâÿòèé Ìèêîëàé çàâæäè ç íàìè”. Ãîëîâà Äåñíÿíñüêî¿

ÐÄÀ Ñòàí³ñëàâ Ïðîêîïåíêî ïîäÿêóâàâ âèõîâàòåëÿì çà ¿õ-

íþ íåëåãêó ïðàöþ. Òàêîæ â³í ïîâ³äîìèâ, ùî öüîãî äíÿ

âæå ïîíàä 12 òèñÿ÷ ä³òåé ðàéîíó îòðèìàëè ïîäàðóíêè. À

íåâäîâç³ ¿õ î÷³êóº ùå îäèí — á³ëÿ ê³íîòåàòðó “Ôëîðåí-

ö³ÿ” âïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ ðàéîíó ñïîðóäÿòü êîâçàíêó.

Ïåðåä ìàëþêàìè âèñòóïèëè ç êîíöåðòîì ïðåäñòàâíèêè

Ðàäè ñàìîâðÿäóâàííÿ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó. À íàîñòàíîê

Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî òà Ñòàí³ñëàâ Ïðîêîïåíêî âðó÷èëè

ä³òëàõàì ñîëîäê³ ïîäàðóíêè �

На Печерську засвітили 
новорічну ялинку

Ó÷îðà â Äåíü ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ â óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³

óðî÷èñòî çàñâ³òèëè íîâîð³÷í³ ÿëèíêè. Çîêðåìà â Ïå÷åðñüêî-

ìó ðàéîí³ ñâÿòî òðàäèö³éíî â³äáóëîñÿ íà Ïå÷åðñüê³é ïëîù³.

Ïðèñóòí³õ ïðèâ³òàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéîíó Îëåêñàíäð

Ôåäîðåíêî. Öüîãî âå÷îðà ïåðåä ãîñòÿìè âèñòóïèëè Ä³ä Ìî-

ðîç ³ Ñí³ãóðîíüêà, âîêàëüí³ àíñàìáë³ “Ïðîë³ñîê” ³ “Ñîíÿõè”,

õîðåîãðàô³÷íèé êîëåêòèâ “Êâ³òè Óêðà¿íè”. Òîæ íà ìàëþê³â

³ äîðîñëèõ ÷åêàëà ö³êàâà êóëüòóðíà ïðîãðàìà ç ï³ñíÿìè, òàí-

öÿìè, õîðîâîäàìè íàâêîëî íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè �

Свято для знедолених дітей
Íà ÷åñòü Äíÿ ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿

òà ðàéîííî¿ âëàäè âëàäè çàâ³òàëè ëî äèòÿ÷îãî áóäèíêó

“Ìàëÿòêî”. Êåð³âíèêè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ, ð³çíèõ äåïàðòà-

ìåíò³â ÊÌÄÀ òà ³íøèõ ñòðóêòóð ì³ñòà ÷èìàëî ðîáëÿòü íà

âèêîíàííÿ ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè “Ä³òè-

ìàéáóòíº Óêðà¿íè”. Îñü ³ öüîãî ðàçó âîíè ïðèâ³òàëè ìàëå-

÷ó ç³ ñâÿòîì òà ïîäàðóâàëè ð³çíîìàí³òí³ ïîäàðóíêè. Öå áó-

ëè ñîëîäîù³, ³ãðàøêè òà ³íø³ ðå÷³, ÿê³ çìîæóòü ïðèêðàñè-

òè ñüîãîäåííÿ âèõîâàíö³â. Çîêðåìà ÕÊ “Êè¿âì³ñüêáóä”

âæå òðàäèö³éíî íàäàëà êîæí³é äèòèí³ ãðîøîâèé ïîäàðó-

íîê ó ðîçì³ð³ 1700 ãðí, ÿê³ âîíè çìîæóòü âèòðàòèòè çà ñâî-

¿ì áàæàííÿì, à êè¿âñüêèé çîîïàðê ïðèâ³ç ïîò³øíèõ êðîëè-

ê³â. “Ïðèâ³òàòè ä³òî÷îê ó äèòÿ÷îìó áóäèíêó — öå ñâÿòà

ñïðàâà, êîëè ìè ïðîñòî íå ìîæåìî ãîâîðèòè àí³ ïðî ïîë³-

òèêó, àí³ ïðî áóäü-ÿê³ ³íø³ ïðîáëåìè. Ìè çà äâà äí³ äîáðî-

â³ëüíî ç³áðàëè êîøòè äåïàðòàìåíòîì òà çàêóïèëè ð³çí³ ïî-

äàðóíî÷êè. Àëå âñ³ äîðîñë³ ìàþòü ïàì’ÿòàòè, ùî ñâÿòî ä³-

òÿì òðåáà äàðóâàòè êîæíîãî äíÿ, îñîáëèâî òèì, õòî íàé-

á³ëüøå ïîòðåáóº îï³êè. Ìè ïîâèíí³ äàâàòè ïðèêëàä ä³òÿì,

ÿêèé â³ääàñòüñÿ íàì ñòîðèöåþ”,— çàçíà÷èâ äèðåêòîð Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ Ñåðã³é Ñàäîâîé. Ìàëå-

÷à, â ñâîþ ÷åðãó, ï³äãîòóâàëà ñâÿòêîâèé êîíöåðò äëÿ ãîñ-

òåé, ÿêèé ïðîéøîâ ó òåïë³é ñ³ìåéí³é îáñòàíîâö³ �

Вихованців будинку сімейного типу
привітали з Днем святого Миколая

Â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü, äîðó÷åíü Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè ùîäî çàõèñòó ïðàâ äèòèíè Ïå÷åðñüêà ÐÄÀ òðàäèö³éíî

ïðèä³ëÿº çíà÷íó óâàãó ä³òÿì ðàéîíó, çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâ,

çàáåçïå÷åííþ îï³êè òà óìîâ ³ñíóâàííÿ. Â÷îðà çàñòóïíèê

ãîëîâè Ïå÷åðñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð Ôåäîðåíêî ðàçîì ³ç

íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Àëëîþ Ðàòóøíîþ òà êå-

ð³âíèêîì ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé Îêñàíîþ Êðàâ÷óê çàâ³-

òàëè äî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó, ùî ó ïðîâóëêó Áàñò³îí-

íîìó, 3/12, àáè ïðèâ³òàòè ä³òåé ç Äíåì ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ.

Âñ³ì ìàëþêàì áóëî âðó÷åíî ñâÿòêîâ³ ïîäàðóíêè, ïðåçåí-

òîâàíî äèâîâèæíèé òîðò òà ïåðåäàíî çàïðîøåííÿ íà ñâÿ-

òî íîâîð³÷íî¿ ßëèíêè. Íà ñüîãîäí³ â äèòÿ÷îìó áóäèíêó ñ³-

ìåéíîãî òèïó âèõîâóºòüñÿ 10 âèõîâàíö³â. Ï³ñëÿ ïðèâ³òàí-

íÿ âñ³õ ïðèñóòí³õ áóëî çàïðîøåíî äî ñòîëó, äå ãîñòåé ÷àñ-

òóâàëè âèï³÷êîþ, ÿêó ä³òè ïðèãîòóâàëè âëàñíîðó÷. ² ùå îä-

í³ºþ íåñïîä³âàíêîþ ñòàâ ïðèõ³ä Ìèêîëàÿ ó ñóïðîâîä³

“÷îðòèêà” ç “ÿíãîëîì”, ÿê³ ðîçïèòóâàëè ä³òåé ïðî ¿õíþ ïî-

âåä³íêó â ìèíóëîìó ðîö³ òà áëàãîñëîâëÿëè ä³òëàõ³â íà äîá-

ð³ â÷èíêè ó íàñòóïíîìó ðîö³. Ä³òè òåæ ìàëè, ùî ïîäàðó-

âàòè, — âñ³ì ãîñòÿì âðó÷èëè ëèñò³âêè ç ïîáàæàííÿìè, ÿê³

âîíè òàêîæ íàìàëþâàëè âëàñíîðó÷ �
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Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

У
чора вся Україна та православний світ
відзначили День святого Миколая. Це
одне з найулюбленіших новорічно�різ�
двяних свят саме для малечі, адже в

ніч на 19 грудня вона знаходить під своїми по�
душками подарунки та смаколики. Та не менш
радісним цей день став і для п’ятьох київських
багатодітних родин та чотирьох дітей�сиріт,
яким міська влада вручила ордери на власні
помешкання.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про переміщення пам'яток історії та монументального 

мистецтва місцевого значення — пам'ятника футболістам 
київського "Динамо" — учасникам "Матчу смерті" та пам'ятника

Валерію Васильовичу Лобановському з території комплексу 
стадіону "Динамо" ім. В. В. Лобановського

Розпорядження № 1944 від 29 жовтня 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону культурної спад


щини", наказу Міністерства культури України від 06 вересня 2013 року № 833 "Про надання дозволу на пе

реміщення пам'яток історії та монументального мистецтва місцевого значення — пам'ятника футболістам
київського "Динамо" — учасникам "Матчу смерті" та пам'ятника Валерію Васильовичу Лобановському з те

риторії комплексу стадіону "Динамо" ім. В. В. Лобановського у м. Києві":

1. Товариств з обмеженою відповідаль-
ністю "Ф тбольний л б "Динамо Київ" пе-
ремістити пам'ят и історії та мон менталь-
но о мистецтва місцево о значення — пам'-
ятни ф тболістам иївсь о о "Динамо" —
часни ам "Матч смерті" та пам'ятни Ва-
лерію Васильович Лобановсь ом — з те-
риторії омпле с стадіон "Динамо" ім.
В. В. Лобановсь о о м. Києві з ідно з на-
даними матеріалами, що обґр нтов ють пе-
реміщення.
2. Управлінню охорони льт рної спадщи-

ни ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
здійснювати на ляд за проведенням робіт з
переміщення, зазначених п н ті 1 цьо о

розпорядження, та онтроль за дотриманням
вимо за онодавства сфері охорони ль-
т рної спадщини і державних норм при про-
веденні в азаних робіт.
3. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації — 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 ви-
світлення в засобах масової інформації зміс-
т цьо о розпорядження.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а Київсь ої
місь ої державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

Про утворення робочої групи з реалізації міського проекту 
збереження історичного середовища Подолу та Дніпровських

схилів "Київ самобутній" на 2014
2016 роки
Розпорядження № 1937 від 28 жовтня 2013 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону культурної спад

щини", "Про основи містобудування", "Про регулювання містобудівної діяльності", рішень Київської міської
ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" та
від 08 лютого 2013 року № 2/9059 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік",
керуючись розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 17 травня 2002 року № 979 "Про
внесення змін і доповнень до рішення виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16.07.79
№ 920 "Про уточнення меж історико
культурних заповідників і зон охорони пам'яток історії та культури в м.
Києві", з метою ефективної координації органів влади, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити робоч р п з реалізації місь-
о о прое т збереження історично о сере-
довища Подол та Дніпровсь их схилів "Київ
самоб тній" на 2014-2016 ро и, затвердити її
с лад та положення, що додаються.
2. 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 в засобах ма-
сової інформації.
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 прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва інженерних мереж ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ"
Розпорядження № 1936 від 28 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 територі

альної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфра

структури", враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ" (лист від 02
липня 2013 року № 51), протокол загальних зборів від 10 жовтня 2012 року № 10
10 /12 та з метою надійного ут

римання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва і передати володіння та орист вання
п блічном а ціонерном товариств "Київе-
нер о" інженерні мережі ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ"
з ідно з додат ом до цьо о розпорядження, в
межах та на мовах, визначених У одою що-
до реалізації прое т правління та реформ -
вання енер етично о омпле с м. Києва від
27 вересня 2001 ро , я а ладена між п б-
лічним а ціонерним товариством "Київене-
р о" та ви онавчим ор аном Київсь ої місь ої
ради (Київсь ою місь ою державною адмініс-
трацією).
2. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) забезпечити приймання — передач інже-

нерних мереж, зазначених п н ті 1 цьо о
розпорядження на мовах, визначених відпо-
відною У одою.
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації — 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 ви-
світлення в засобах масової інформації зміс-
т цьо о розпорядження.
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 зміни у складі Громадської гуманітарної ради м. Києва
Розпорядження № 1851 від 15 жовтня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у зв'язку з необхідністю внесення
змін до персонального складу Громадської гуманітарної ради м. Києва та в межах функцій органу місцево

го самоврядування:

Увести до с лад Громадсь ої манітарної
ради м. Києва затверджено о розпоряджен-
ням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 10 серпня 2010 ро № 593 (в реда ції
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 15 травня 2013 ро № 703)

Б рма Марин Петрівн — олов Громад-
сь ої ради при ви онавчом ор ані Київсь ої
місь ої ради (Київсь ій місь ій державній ад-
міністрації), президента У раїнсь о о Центр
с спільно о розвит , андидата політичних
на , доцента.

Голова О. Попов

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

адміністрації) від 26 лютого 2013 року № 249 "Про Програму 
економічного і соціального розвитку м. Києва 

на 2013 рік"
Розпорядження № 1906 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 02 жовтня 2013 року № 8/9596 "Про внесення змін до
додатка до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 2/9059 "Про Програму економічного
і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести зміни до основних по азни ів
Про рами е ономічно о і соціально о розвит-

м. Києва на 2013 рі , доведених до депар-
таментів, правлінь, інших стр т рних під-
розділів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції), районних в місті Києві державних адмі-
ністрацій з ідно з розпорядженням ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 26 люто о
2013 ро № 249 "Про Про рам е ономічно-
о і соціально о розвит м. Києва на 2013
рі ", а саме:

зведеної про рами апітальних в ладень та
введення в дію пот жностей; про рами апі-
тальних в ладень та введення в дію пот ж-
ностей; розподіл аси н вань на фінанс ван-
ня апітальних в ладень; завдання щодо за-
л чення оштів до спеціально о фонд бю-
джет м. Києва на 2013 рі , що додаються.
2. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації з ідно з розподілом
обов`яз ів прийняти рішення щодо висвітлен-
ня в засобах масової інформації зміст цьо о
розпорядження.

Голова О. Попов

Про внесення змін до Плану заходів з реалізації Указу 
Президента України від 24 травня 2013 року № 307/2013 
"Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими 

державними адміністраціями виконавчої влади 
на відповідній території"

Розпорядження № 1928 від 28 жовтня 2013 року

Відповідно до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад

міністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь

кої державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810:

У рафі 2 позиції 12 План заходів з реалі-
зації У аз Президента У раїни від 24 травня
2013 ро № 307/2013 "Про заходи щодо за-
безпечення здійснення місцевими державни-
ми адміністраціями ви онавчої влади на від-
повідній території", затверджено о розпоря-
дженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-

ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 12 червня 2013 ро № 938, слова
та цифри "до 15 жовтня 2013 ро " замінити
словами та цифрами "до 1 березня 2014 ро-
".

Голова О. Попов

Про зміни у складі Координаційної ради 
з питань фізичної культури і спорту 

при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 1941 від 28 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою створення

умов для участі громадян та їх об'єднань у розвитку фізичної культури і спорту в м. Києві, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

Увести до с лад Координаційної ради з
питань фізичної льт ри і спорт при ви о-
навчом ор ані Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ій місь ій державній адміністрації), за-
тверджено о розпорядженням ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) від 25 вітня 2012
ро № 685 (в реда ції розпорядження ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) від 30
серпня 2013 ро № 1500):
Силантьєва Дениса Оле овича — прези-

дента Фонд підтрим и молодіжно о та олім-
пійсь о о плавання (за з одою).

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 320 грудня 2013 року

Про виготовлення експериментального зразка 
електричного автобуса

Розпорядження № 1928 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з ме


тою покращення транспортного обслуговування жителів міста та впровадження нового екологічного виду
пасажирських перевезень у місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити ом нальне підприємство
"Київпастранс" відповідальним ви онавцем
за реалізацію прое т створення е спери-
ментально о зраз а еле трично о автоб са.
2. Ком нальном підприємств "Київпас-

транс":
2.1. Забезпечити ви отовлення е спери-

ментально о зраз а еле трично о автоб са
на виробничих площах підприємства.
2.2. Розробити технічне завдання на ство-

рення е спериментально о зраз а еле трич-
но о автоб са.
2.3. Ви отовлення е спериментально о

зраз а еле трично о автоб са здійснити за
рах но власних та зал чених обі ових ош-
тів.
3. Департамент транспортної інфрастр -

т ри спільно з Департаментом фінансів ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) опра-

цювати питання можливості передбачення
оштів для повернення зал чених встанов-
леном поряд оштів на ви онання робіт,
зазначених п н ті 2 цьо о розпорядження,
при форм ванні бюджет міста Києва на
2014 рі та надати пропозиції заст пни
олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Крамарен Р. М. до 10 р дня
2013 ро .
4. Заст пни олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації з ідно з розподілом
обов'яз ів прийняти рішення щодо
висвітлення 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 здійснення організаційно
правових заходів щодо ліквідації
міського медично
виробничого підприємства "Профілактична

дезінфекція"
Розпорядження № 1972 від 1 листопада 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 59, 60, 61 Госпадар

ського кодексу України, рішення Київської міської ради від 26 лютого 2010 року № 15/3453 "Про деякі питан

ня діяльності комунального підприємства "Профдезінфекція", з метою здійснення організаційно
правових за

ходів, пов'язаних з ліквідацією міського медично
виробничого підприємства "Профілактична дезінфекція":

1. Утворити омісію з лі відації місь о о ме-
дично-виробничо о підприємства "Профіла -
тична дезінфе ція" та затвердити її с лад, що
додається.
2. Комісії з лі відації місь о о медично-ви-

робничо о підприємства "Профіла тична дез-
інфе ція":
2.1. Здійснити ор анізаційно-правові заходи

щодо лі відації місь о о медично-виробничо о
підприємства "Профіла тична дезінфе ція"
(ідентифі аційний од 13698924) (далі — Під-
приємство).
2.2. Здійснювати повноваження щодо
правління справами Підприємства.
2.3. Подати встановленом поряд до

Єдино о державно о реєстр юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців необхідні до-
менти щодо внесення запис про припинен-

ня діяльності Підприємства.
2.4. Встановити, що стро пред'явлення
редиторами своїх вимо до Підприємства
становить два місяці з дня оп блі вання о о-
лошення про рішення щодо припинення місь-
о о медично-виробничо о підприємства
"Профіла тична дезінфе ція".

2.5. Провести інвентаризацію майна Підпри-
ємства.
2.6. С ласти лі відаційний баланс та пода-

ти йо о встановленом поряд на затвер-
дження ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ій місь ій державній адміністра-
ції).
3. Департамент ом нальної власності м.

Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
за ріпити за ом нальним підприємством ви-
онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) "Профдезінфе ція" на
праві осподарсь о о відання майно, що зали-
шається після лі відації Підприємства.
4. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації з ідно з розподілом
обов'яз ів прийняти рішення щодо висвітлен-
ня в засобах масової інформації зміст цьо о
розпорядження.
5. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

Про реконструкцію стадіону загальноосвітнього навчального 
закладу № 168 на вул. Озерній, 2 в Оболонському районі

Розпорядження № 1973 від 1 листопада 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи містобудування",

"Про регулювання містобудівної діяльності", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві
державними адміністраціями окремих повноважень", з метою створення сучасних спортивних споруд для
учнів та мешканців міста, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Оболонсь районн в місті
Києві державн адміністрацію замовни ом із
прое т вання та ре онстр ції стадіон за-
альноосвітньо о навчально о за лад № 168
на в л. Озерній, 2 в Оболонсь ом районі, за
мови ви онання п н т 2 цьо о розпоря-
дження.
2. Оболонсь ій районній в місті Києві дер-

жавній адміністрації:
2.1. Забезпечити в становленом поряд

оформлення права орист вання земельною
ділян ою.
2.2. Одержати в становленом поряд

вихідні дані на прое т вання.
2.3. Забезпечити розроб та затверджен-

ня в становленом поряд прое тно- ошто-
рисної до ментації.
2.4. Визначити в становленом поряд

енеральні прое тн та підрядн б дівельн
ор анізації для ви онання робіт, зазначених
п н ті 1 цьо о розпорядження.
2.5. Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства щодо поряд ви онання б дівель-
них робіт.

2.6. При ладанні до овор підряд на ви о-
нання робіт із ре онстр ції об'є та обов'яз о-
во передбачати мови щодо надання підряд-
ни ом арантії я ості ви онаних робіт та вста-
новити арантійні стро и е спл атації об'є та.
2.7. Подати в становленом поряд до Де-

партамент е ономі и та інвестицій ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) інвестиційні пропозиції
щодо в лючення робіт, зазначених п н ті 1
цьо о розпорядження, до прое тів про рам е о-
номічно о і соціально о розвит м. Києва на
2014 рі та наст пні ро и.
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації з ідно з розподілом
обов`яз ів прийняти рішення щодо висвітлення
в засобах масової інформації зміст цьо о роз-
порядження.
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 прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва інженерних мереж зовнішнього освітлення

з обладнанням ПАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд"
Розпорядження № 1974 від 1 листопада 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери

торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної ін

фраструктури", враховуючи звернення ПАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" (лист від 08 липня 2013
року № 03888/0/2
13), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в ме

жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до ом нальної
власності територіальної ромади міста Києва
та за ріпити на праві осподарсь о о відання
за ом нальним підприємством еле троме-
реж зовнішньо о освітлення м. Києва "Київ-
місь світло" інженерні мережі зовнішньо о
освітлення з обладнанням ПАТ "Холдин ова
омпанія "Київмісь б д" з ідно з додат ом.
2. Департамент ом нальної власності м.

Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) забезпечити приймання — передач інже-
нерних мереж зовнішньо о освітлення з об-
ладнанням, зазначених п н ті 1 цьо о роз-
порядження.

3. 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 в засобах масової інформації зміст цьо о
розпорядження.
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 прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва зовнішніх теплових мереж підприємства

"Будинок фізичної культури та спорту ЦР ФСТ "Динамо" 
України"

Розпорядження № 1964 від 30 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь


кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери

торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної ін

фраструктури", враховуючи звернення підприємства "Будинок фізичної культури та спорту ЦР ФСТ "Дина

мо" України" (лист від 02 жовтня 2013 року № 19/10) та постанову президії Фізкультурно
спортивного това

риства "Динамо" України від 23 грудня 2011 року № 31, з метою надійного утримання та якісного обслугову

вання інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва і передати володіння та орист вання
п блічном а ціонерном товариств "КИ-
ЇВЕНЕРГО" зовнішні теплові мережі підпри-
ємства "Б дино фізичної льт ри та спор-
т ЦР ФСТ "Динамо" У раїни" з ідно з до-
дат ом до цьо о розпорядження в межах та
на мовах, визначених У одою щодо реалі-
зації прое т правління та реформ вання
енер етично о омпле с м. Києва від
27.09.2001 (зі змінами та доповненнями),
я ладено між АК "Київенер о" та ви о-
навчим ор аном Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ою місь ою державною адміністра-
цією).
2. Департамент ом нальної власності м.

Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої

ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) забезпечити приймання-передач зов-
нішніх теплових мереж, зазначених п н ті 1
цьо о розпорядження на мовах, визначених
відповідною У одою.
3. 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 занов О. Г. прийняти рішення щодо ви-
світлення в засобах масової інформації зміс-
т цьо о розпорядження.
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
зрозподілом обов'яз ів.

Голова О. Попов

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішніх теплових мереж товариства 
з обмеженою відповідальністю "ЖИТЛОЕКОНОМІЯ"

Розпорядження № 1967 від 30 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь


кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери

торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної ін

фраструктури", враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю "ЖИТЛОЕКОНОМІЯ" (лист
від 1 1 квітня 2013 року № 23/04
13) та протоколи загальних зборів учасників від 08 квітня 2013 року № 1/2013,
від 05 червня 2013 року № 2/2013, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних ме

реж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва і передати володіння та орист вання
п блічном а ціонерном товариств "КИ-
ЇВЕНЕРГО" зовнішні теплові мережі товари-
ства з обмеженою відповідальністю "ЖИТЛО-
ЕКОНОМІЯ" з ідно з додат ом до цьо о роз-
порядження в межах та на мовах, визначе-
них У одою щодо реалізації прое т правлін-
ня та реформ вання енер етично о омпле -
с м. Києва від 27.09.2001 (зі змінами та до-
повненнями), я ладено між АК "Київенер-
о" та ви онавчим ор аном Київсь ої місь ої
ради (Київсь ою місь ою державною адмініс-
трацією).
2. Департамент ом нальної власності м.

Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої

ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) забезпечити приймання-передач зов-
нішніх теплових мереж, зазначених в п н ті 1
цьо о розпорядження на мовах, визначених
відповідною У одою.
3. 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 занов О. Г. прийняти рішення щодо ви-
світлення в засобах масової інформації зміс-
т цьо о розпорядження.
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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 4 20 грудня 2013 року

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

адміністрації) від 07 березня 2013 року № 295 "Про забезпечення
на 2013 рік природоохоронних заходів у м. Києві"

Розпорядження № 1931 від 28 жовтня 2013 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні",
"Про охорону навколишнього природного середовища", "Про столицю України — місто
герой Київ", поста

нови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних
призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету", враховуючи рішення Київ

ської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" та рішення Київ

ської міської ради від 21 лютого 2013 року № 26/9083 "Про затвердження переліку природоохоронних захо

дів у місті Києві у 2013 році", з метою належного фінансування природоохоронних заходів у місті Києві в 2013
році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Розподіл оштів
Київсь о о місь о о фонд охорони нав о-
лишньо о природно о середовища для фі-
нанс вання природоохоронних заходів
м. Києві на 2013 рі , затверджено о розпоря-
дженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 07 березня 2013 ро № 295, ви-
лавши йо о в новій реда ції, що додається.
2. Перерозподілити видат и розвит , пе-

редбачені Департамент місь о о бла о ст-
рою та збереження природно о середовища
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) на
2013 рі спеціальном фонді бюджет міста
Києва, в межах за ально о обся бюджетних
призначень шляхом зменшення видат ів роз-
вит по од тимчасової ласифі ації видат-
ів та редит вання місцевих бюджетів
240601 бюджетної про рами "Охорона та ра-
ціональне ви ористання природних рес рсів"
в с мі 451,02 тис. рн та збільшити видат и
розвит по од тимчасової ласифі ації ви-
дат ів та редит вання місцевих бюджетів
240604 бюджетної про рами "Інша діяльність
сфері охорони нав олишньо о природно о

середовища" на с м 451,02 тис. рн.
3. Перерозподілити видат и споживання,

передбачені Департамент місь о о бла о-
строю та збереження природно о середови-
ща ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) на

2013 рі спеціальном фонді бюджет міста
Києва, в межах за ально о обся бюджетних
призначень шляхом зменшення видат ів спо-
живання по од тимчасової ласифі ації ви-
дат ів та редит вання місцевих бюджетів
240604 бюджетної про рами "Інша діяльність
сфері охорони нав олишньо о природно о

середовища" в с мі 324,2 тис. рн та збіль-
шити видат и розвит по од тимчасової
ласифі ації видат ів та редит вання місце-
вих бюджетів 240604 бюджетної про рами
"Інша діяльність сфері охорони нав олиш-
ньо о природно о середовища" на с м
324,2 тис. рн.
4. Перерозподілити видат и розвит , пе-

редбачені Департамент місь о о бла о ст-
рою та збереження природно о середовища
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) на
2013 рі спеціальном фонді бюджет міста
Києва, в межах за ально о обся бюджетних
призначень шляхом зменшення видат ів роз-
вит по од тимчасової ласифі ації видат-
ів та редит вання місцевих бюджетів
240605 бюджетної про рами "Збереження
природно-заповідно о фонд " в с мі 90,0
тис. рн та збільшити видат и розвит по о-
д тимчасової ласифі ації видат ів та реди-
т вання місцевих бюджетів 240604 бюджет-
ної про рами "Інша діяльність сфері охоро-
ни нав олишньо о природно о середовища"
на с м 90,0 тис. рн.

Про встановлення та підключення до інженерних мереж 
громадських вбиралень модульного типу

Розпорядження № 1948 від 30 жовтня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закону України "Про благоустрій населених пунктів", ДБН 360
92** "Містобудування. Планування і забудо

ва міських і сільських поселень", Державних санітарних норм та правил утримання територій населених
місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, заре

єстрованим в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 року за № 457/19195, Правил благоустрою міста Ки

єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, Програми еконо

мічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08
лютого 2013 року № 2/9059, з метою забезпечення екологічної безпеки, підтримання на належному рівні са

нітарно
епідеміологічних норм і стабільного та якісного функціонування громадських вбиралень, розши

рення мережі громадських вбиралень, покращення якості сервісу, забезпечення гостей і мешканців столиці
України послугами громадських вбиралень у достатній кількості, в межах функцій органу місцевого само

врядування:

1. Затвердити Адресний перелі заплано-
ваних місць встановлення та під лючення до
інженерних мереж ромадсь их вбиралень
мод льно о тип , що додається.
2. Визначити Спеціалізоване водо оспо-

дарсь е ом нальне підприємство ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) "Київвод-
фонд" (далі — СВКП "Київводфонд") замов-
ни ом робіт із встановлення та під лючення
до інженерних мереж ромадсь их вбиралень
мод льно о тип .
3. СВКП "Київводфонд":
3.1. Замовити встановленом поряд то-

поплан зйом и території масштабі 1:500 та
ви отовлення чер ово о адастрово о план
земельної ділян и форматі А-4 М 1:2000
для встановлення ромадсь их вбиралень
мод льно о тип з ідно з адресним перелі-
ом, зазначеним п н ті 1 цьо о розпоря-
дження.
3.2. Забезпечити розроб прое тно- ош-

торисної до ментації на встановлення та
під лючення до інженерних мереж ромад-
сь их вбиралень мод льно о тип встанов-
леном поряд .
3.3. Визначити енеральн підрядн ор ані-

зацію з встановлення та під лючення до інже-
нерних мереж ромадсь их вбиралень мо-
д льно о тип (далі — Ви онавець) встанов-
леном поряд .
3.4. Забезпечити ви онання робіт відпо-

відності до Правил бла о строю міста Ки-
єва, затверджених рішенням Київсь ої місь-

ої ради від 25 р дня 2008 ро
№ 1051/1051.
3.5. Під час ладання до овор підряд пе-

редбачити мови щодо надання підрядни ом
арантії я ості ви онаних робіт та встановити
арантійні стро и е спл атації об'є тів.
4. Департамент житлово- ом нальної ін-

фрастр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) подати до Департамент е ономі-
и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) пропозиції щодо в лючення робіт,
зазначених п н ті 2 цьо о розпорядження,
до Про рами е ономічно о і соціально о роз-
вит міста Києва на 2013 рі та на наст пні
ро и.
5. Генеральній підрядній ор анізації, визна-

ченій встановленом поряд , здійснити ро-
боти з встановлення та під лючення до інже-
нерних мереж ромадсь их вбиралень мо-
д льно о тип відповідно до цьо о розпоря-
дження встановленом поряд .
6. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації з ідно з розподілом
обов'яз ів прийняти рішення про висвітлення
зміст цьо о розпорядження в засобах масо-
вої інформації.
7. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на першо о заст пни а
олови Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації Гол бчен а А. К.

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

5. Передати бюджетні призначення в с мі
1010,0 тис. рн, що затверджені Департамен-
т місь о о бла о строю та збереження при-
родно о середовища ви онавчо о ор ан Ки-
ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) спеціальном фонді
бюджет міста Києва на 2013 рі по од тим-
часової ласифі ації видат ів та редит вання
місцевих бюджетів 240601 бюджетної про-
рами "Охорона та раціональне ви ористання
природних рес рсів", Дарниць ій районній в
місті Києві державній адміністрації в с мі
1000,0 тис. рн на од тимчасової ласифі а-
ції видат ів та редит вання місцевих бюдже-
тів 240601 бюджетної про рами "Охорона та
раціональне ви ористання природних рес р-
сів", в с мі 10,0 тис. рн на од тимчасової
ласифі ації видат ів та редит вання місце-
вих бюджетів 240602 бюджетної про рами
"Утилізація відходів".
6. Перерозподілити видат и розвит , пе-

редбачені Департамент житлово- ом наль-
ної інфрастр т ри ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) на 2013 рі спеціальном
фонді бюджет міста Києва, в межах за аль-
но о обся бюджетних призначень шляхом
зменшення видат ів розвит по од тим-
часової ласифі ації видат ів та редит ван-
ня місцевих бюджетів 240602 бюджетної
про рами "Утилізація відходів" в с мі 2600,0
тис. рн та збільшити видат и розвит по
од тимчасової ласифі ації видат ів та
редит вання місцевих бюджетів 240601
бюджетної про рами "Охорона та раціональ-
не ви ористання природних рес рсів" в с мі
2600,0 тис. рн.
7. Передати бюджетні призначення в с мі

1000,0 тис. рн, що затверджені Подільсь ій
районній в місті Києві державній адміністра-
ції спеціальном фонді бюджет міста Ки-
єва на 2013 рі по од тимчасової ласифі-
ації видат ів та редит вання місцевих бю-
джетів 240601 бюджетної про рами "Охоро-

на та раціональне ви ористання природних
рес рсів", Солом'янсь ій районній в місті
Києві державній адміністрації в с мі 1000,0
тис. рн на од тимчасової ласифі ації ви-
дат ів та редит вання місцевих бюджетів
240601 бюджетної про рами "Охорона та
раціональне ви ористання природних ре-
с рсів".
8. Передати бюджетні призначення в с мі

1200,00 тис. рн, що затверджені Департа-
мент місь о о бла о строю та збереження
природно о середовища ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) спеціальном фонді
бюджет міста Києва на 2013 рі по од тим-
часової ласифі ації видат ів та редит вання
місцевих бюджетів 240601 бюджетної про-
рами "Охорона та раціональне ви ористання
природних рес рсів", Департамент промис-
ловості та розвит підприємництва ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) в с мі
1200,00 тис. рн на од тимчасової ласифі-
ації видат ів та редит вання місцевих бю-
джетів 240602 бюджетної про рами "Утиліза-
ція відходів".
9. Департамент місь о о бла о строю та

збереження природно о середовища забез-
печити подання на по одження перерозподі-
л видат ів, передбачених п н тами 2, 3, 4, 5,
6, 7 та 8 цьо о розпорядження, до постійної
омісії Київсь ої місь ої ради з питань бюдже-
т та соціально-е ономічно о розвит .
10. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації з ідно з розподілом
обов'яз ів, прийняти рішення щодо висвіт-
лення зміст цьо о розпорядження в засобах
масової інформації.
11. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни ів олови Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації з ідно
з розподілом обов`яз ів.

Голова О. Попов

Про затвердження змін 
до Порядку розгляду звернень громадян 

у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 1930 від 28 жовтня 2013 року
Відповідно до законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист

персональних даних", рішень Київської міської ради від 10 листопада 2011 року № 602/6838 "Про затвер

дження Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012
2014 роки", від
25 грудня 2012 року № 689/8973 "Про затвердження Положення про інформаційно
телекомунікаційну сис

тему "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва", на виконання пункту 5 розпо

рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28
грудня 2012 року № 2368 "Про затвердження Порядку роботи з документами в інформаційно
телекомуніка

ційній системі "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва" у виконавчому органі
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адмі

ністраціях", з метою запровадження електронного документообігу в роботі зі зверненнями громадян у ви

конавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

1. Затвердити зміни до Поряд роз ляд
звернень ромадян ви онавчом ор ані
Київсь ої місь ої ради (Київсь ій місь ій
державній адміністрації), затверджено о
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 23 червня 2011 ро-

№ 1044, ви лавши йо о реда ції, що
додається.
2. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації — ерівни ові апарат
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
П занов О. Г. прийняти рішення щодо ви-
світлення в засобах масової інформації зміс-
т цьо о розпорядження.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження залишаю за собою.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до Комплексного плану проведення 
в місті Києві державних, міських свят, культурно
мистецьких 

та релігійних заходів на 2013 рік
Розпорядження № 1889 від 21 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", підпункту 29.2 пункту 29
рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", роз

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27
лютого 2013 року № 254 "Про заходи щодо наповнення бюджету м. Києва, економного і раціонального ви

користання бюджетних коштів та посилення фінансово
бюджетної дисципліни у 2013 році", з метою залу

чення нових заходів під час проведення державних, міських свят, культурно
мистецьких та релігійних захо

дів у 2013 році та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити зміни до Компле сно о план проведення в місті Києві державних, місь их свят,
льт рно-мистець их та релі ійних заходів на 2013 рі , затверджено о розпорядженням ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 01 серп-
ня 2013 ро № 1306, що додаються.

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

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 520 грудня 2013 року

Про затвердження змін до Статутів 
психіатричних закладів охорони здоров'я 

м. Києва
Розпорядження № 1958 від 30 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення
Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 330/9387 "Про територіальне медичне об'єднання "ПСИ+
ХІАТРІЯ" у місті Києві" та з метою приведення установчих документів закладів охорони здоров'я у відповід+
ність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 19 серп-
ня 1997 ро № 1264; "Про реор анізацію
психіатричних за ладів охорони здоров'я м.
Києва". та і зміни:

п н ті 1 слова "Київсь місь лінічн
психоневроло ічн лі арню № 1" замінити
словами "територіальне медичне об'єднан-
ня "ПСИХІАТРІЯ" місті Києві"

п н ті 5 слова "Головном правлінню
охорони здоров'я Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації (Ма омела Р. М.)" заміни-
ти словами "Департамент охорони здо-
ров'я ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації)".
2. Затвердити зміни до Стат т Київсь ої

місь ої лінічної психоневроло ічної лі арні
№ 1, затверджено о розпорядженням Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації від 19
серпня 1997 ро № 1264, ви лавши йо о в
новій реда ції, що додається.
3. Затвердити зміни до Стат т Київсь ої

місь ої психоневроло ічної лі арні № 2, за-
тверджено о розпорядженням Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 19 серп-
ня 1997 ро № 1264, що додаються.
4. Затвердити зміни до Стат т Київсь ої

місь ої психоневроло ічної лі арні № 3, за-
тверджено о розпорядженням Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 19 серп-
ня 1997 ро № 1264, що додаються.
5. Затвердити зміни до Стат т Київсь о-

о місь о о психоневроло ічно о диспансе-
р № 1, затверджено о розпорядженням
Київсь ої місь ої державної адміністрації
від 19 серпня 1997 ро № 1264, що до-
даються.

6. Затвердити зміни до Стат т Київсь о-
о місь о о психоневроло ічно о диспансе-
р № 2, затверджено о розпорядженням
Київсь ої місь ої державної адміністрації
від 19 серпня 1997 ро № 1264, що до-
даються.
7. Затвердити зміни до Стат т Київсь о-

о місь о о психоневроло ічно о диспансе-
р № 3, затверджено о розпорядженням
Київсь ої місь ої державної адміністрації
від 19 серпня 1997 ро № 1264, що до-
даються.
8. У п н ті 2 розпорядження Київсь ої

місь ої державної адміністрації від 29 р д-
ня 2002 ро № 2367 "Про заходи щодо ре-
ор анізації Київсь о о центрально о місь о-
о психоневроло ічно о диспансер " слова
"Головном правлінню охорони здоров'я
та медично о забезпечення Київсь ої місь-
ої державної адміністрації (Ма омела Р.
М.)" замінити словами "Департамент охо-
рони здоров'я ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)".
9. Затвердити зміни до Стат т Київсь о о

місь о о психоневроло ічно о диспансер
№ 4, затверджено о розпорядженням Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації від 29
р дня 2002 ро № 2367, що додаються.
10. За ладам охорони здоров'я зареєс-

тр вати зміни до Стат тів поряд , вста-
новленом за онодавством У раїни.
11. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни ів олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації
з ідно з розподілом обов’яз ів.

Голова О. Попов

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва інженерних мереж 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЕСТА ХОЛДИНГ"

Розпорядження № 1961 від 30 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь+

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери+
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної ін+
фраструктури", враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"
(лист від 12 квітня 2013 року № 372/02), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженер+
них мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва і передати володіння та орист вання
п блічном а ціонерном товариств "А -
ціонерна омпанія "Київводо анал" інженер-
ні мережі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ" з ід-
но з додат ом до цьо о розпорядження в
межах та на мовах, визначених одою про
передач в правління від ритом а ціонер-
ном товариств "А ціонерна омпанія "Ки-
ївводо анал" майна, що є ом нальною
власністю територіальної ромади м. Києва
від 20 листопада 2003 ро (зі змінами та
доповненнями), я ладено між ВАТ "АК
"Київводо анал" та ви онавчим ор аном Ки-
ївсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою
державною адміністрацією).
2. Департамент ом нальної власності м.

Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) забезпечити приймання — передач
інженерних мереж, зазначених п н ті 1
цьо о розпорядження, на мовах, визначе-
них відповідною одою.
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації – 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 ви-
світлення в засобах масової інформації
зміст цьо о розпорядження.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни ів олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації
з ідно з розподілом обов'яз ів.

Голова О. Попов

Про зміни у складі робочої групи з реалізації 
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Розпорядження № 1952 від 30 жовтня 2013 року
У зв'язку з кадровими змінами та з метою забезпечення ефективної реалізації стратегічних ініціатив, ви+

значених у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року:

Затвердити зміни до с лад робочої р -
пи з реалізації Страте ії розвит міста Ки-
єва до 2025 ро , затверджено о розпоря-

дженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) від 16 р дня 2011 № 2400 (в

реда ції розпорядження ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 09 вересня
2013 ро № 1560):
Вивести зі с лад робочої р пи:
Базарн Оль Ві торівн — заст пни а

начальни а правління оординації ре іо-
нальної е ономічної політи и — начальни а
відділ страте ічно о план вання та оор-
динації місь их цільових про рам Департа-
мент е ономі и та інвестицій, се ретаря
робочої р пи.

Увести до с лад робочої р пи:
Гален о О сан Ми олаївн — дире тора
ом нальної на ово-дослідної станови
"На ово-дослідний інстит т соціально-
е ономічно о розвит міста", призначив-
ши її се ретарем робочої р пи;
П тія Володимира Ми олайовича — за-

ст пни а дире тора Департамент е ономі и
та інвестицій — начальни а правління оор-
динації ре іональної е ономічної політи и.

Голова О. Попов

Про затвердження змін 
до складу координаційної ради з питань протидії 

торгівлі людьми при виконавчому органі 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1953 від 30 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження вико+
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 квітня 2013 року
№ 478 "Про утворення координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми", та необхідністю кадрових
змін, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до с лад оординаційної ради з питань протидії тор івлі людьми при
ви онавчом ор ані Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), затвер-
джено о розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 08 вітня 2013 ро № 478:
1.1. Вивести зі с лад омісії:
Вов а
Володимира Семеновича — заст пни а дире тора Департамент освіти і на и, молоді та

спорт — начальни а правління сім'ї, молоді та спорт ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), заст пни а олови ради
Коляд Валентин Север'янівн — завід вача се тор сімейної політи и правління сім'ї, мо-

лоді та спорт Департамент освіти і на и, молоді та спорт ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), се ретаря ради
1.2. Увести до с лад омісії
Костючен а
Вадима Костянтиновича — заст пни а дире тора Департамент освіти і на и, молоді та

спорт — начальни а правління сім'ї, молоді та спорт ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), заст пни а олови ради
Вов а
Володимира Семеновича — завід вача се тор сімейної політи и правління сім'ї, молоді

та спорт Департамент освіти і на и, молоді та спорт ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), се ретаря ради
Козлов
Галин Михайлівн — дире тора Київсь о о місь о о центр сім'ї "Родинний дім"
2. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої державної адміністрації з ідно з розподілом обо-

в'яз ів прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміст цьо о розпо-
рядження.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на заст пни а олови Київсь ої

місь ої державної адміністрації Коржа В. П.
Голова О. Попов

Про перейменування комунального 
театрально+концертного закладу культури 

"Циганський музично+драматичний театр "Романс"
Розпорядження № 1954 від 30 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказу Міністерства
культури України від 16 липня 2013 року № 653 "Про надання статусу академічного творчому колективу Ци+
ганського музично+драматичного театру "Романс", з метою приведення положення Театру у відповідність
до вимог законодавства України та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Переймен вати ом нальний театраль-
но- онцертний за лад льт ри "Ци ансь ий
м зично-драматичний театр "Романс" о-
м нальний театрально- онцертний за лад
льт ри "Ци ансь ий а адемічний м зично-

драматичний театр "Романс".
2. Затвердити зміни до Положення про о-

м нальний театрально- онцертний за лад
льт ри "Ци ансь ий м зично-драматичний

театр "Романс", затверджено о розпоряджен-
ням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
08 серпня 2011 ро № 1384, що додаються.

3. У за олов та абзаці першом розпо-
рядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 08 серпня 2011 ро № 1384
слова "Ци ансь ий м зично-драматичний
театр" замінити словами "Ци ансь ий а а-
демічний м зично-драматичний театр".
4. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації
Коржа В. П.

Голова О. Попов

Про затвердження змін та доповнень 
до Статуту комунального підприємства 

"Головний інформаційно+обчислювальний центр"
Розпорядження № 1951 від 30 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 89 Цивільного кодексу України, статті
78 Бюджетного кодексу України, статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 4
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців", рішень Київ+
ської міської ради від 19 серпня 2013 року № 3/9591 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" та від 15 березня 2012 року
№ 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі+
ністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі+
ністрації) від 28 листопада 2012 року № 2113 "Про внесення змін до розпорядження Київської міської дер+
жавної адміністрації від 24 червня 2003 року № 1121 "Про затвердження Положення про Головне фінансове
управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", з ме+



Хрещатик 6 20 грудня 2013 року

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
тою приведення положень Статуту комунального підприємства "Головний інформаційно+обчислювальний
центр" у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядуван+
ня:

1. Затвердити зміни та доповнення до
Стат т ом нально о підприємства "Го-
ловний інформаційно-обчислювальний
центр", затверджено о розпорядженням
Представни а Президента У раїни м. Ки-
єві від 21 липня 1992 ро № 678 (в реда -
ції розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-
ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 09 люто о 2012 ро-

№ 204), що додаються.
2. Ком нальном підприємств "Головний

інформаційно-обчислювальний центр" в с-
тановленом поряд зареєстр вати зміни

та доповнення до Стат т в ор анах дер-
жавної реєстрації.
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації з ідно з розподілом
обов'яз ів прийняти рішення щодо висвіт-
лення в засобах масової інформації зміст
цьо о розпорядження.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації
Крамарен а Р. М.

Голова О. Попов

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

від 05 липня 2013 року № 1117 
"Про утворення робочої групи з питань інтеграції біженців 

та осіб, які потребують додаткового захисту, 
в українське суспільство"

Розпорядження № 1955 від 30 жовтня 2013 року
Відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про біженців та осіб, які потребу+

ють додаткового або тимчасового захисту", розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012
року № 605+р "Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додатково+
го захисту, в українське суспільство на період до 2020 року", з метою продовження строку підготовки робо+
чою групою з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспіль+
ство плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське су+
спільство на період до 2020 року та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У п н ті 2 розпорядження ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 05 лип-
ня 2013 ро № 1117 "Про творення робо-
чої р пи з питань інте рації біженців та
осіб, я і потреб ють додат ово о захист , в

раїнсь е с спільство" цифри та слова "01
жовтня 2013 ро " замінити цифрами та
словами "31 р дня 2013 ро ".

Голова О. Попов

Про реконструкцію 
міжшкільного стадіону 

загальноосвітніх навчальних закладів № 214 
на просп. Оболонському, 9+а та № 225 

на просп. Оболонському, 9+б з облаштуванням 
бігових і велосипедних доріжок 

та благоустроєм території 
в Оболонському районі

Розпорядження № 1956 від 30 жовтня 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи містобудування",

"Про регулювання містобудівної діяльності", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві
державними адміністраціями окремих повноважень", з метою створення сучасного спортивного комплексу
для учнів та мешканців міста, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Оболонсь районн в місті
Києві державн адміністрацію замовни ом
прое т вання та ре онстр ції міжш ільно-
о стадіон за альноосвітніх навчальних за-
ладів № 214 на просп. Оболонсь ом , 9-а
та № 225 на просп. Оболонсь ом , 9-б з
облашт ванням бі ових і велосипедних до-
ріжо та бла о строєм території в Оболон-
сь ом районі, за мови ви онання п н т 2
цьо о розпорядження.
2. Оболонсь ій районній в місті Києві

державній адміністрації:
2.1. Забезпечити в становленом поряд-
оформлення права орист вання зе-

мельною ділян ою.
2.2. Одержати в становленом поряд

вихідні дані на прое т вання.
2.3. Забезпечити розроб та затвер-

дження в становленом поряд прое тно-
ошторисної до ментації.
2.4. Визначити в становленом поряд

енеральні прое тн та підрядн б дівельн
ор анізації для ви онання робіт, зазначених
п н ті 1 цьо о розпорядження.
2.5. Забезпечити дотримання вимо за-
онодавства щодо поряд ви онання б ді-
вельних робіт.
2.6. При ладанні до овор підряд на

ви онання робіт із ре онстр ції об'є та
обов'яз ово передбачати мови щодо на-
дання підрядни ом арантії я ості ви она-
них робіт та встановити арантійні стро и
е спл атації об'є та.
2.7. Взяти до відома, що фінанс вання

прое тних робіт, зазначених в п н ті 1 цьо-
о розпорядження, 2013 році б де здій-
снюватись в межах по азни ів, передбаче-

них Про рамою е ономічно о і соціально о
розвит м. Києва на 2013 рі .
2.8. Подати до Департамент е ономі и

та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції до
про рам е ономічно о і соціально о роз-
вит міста Києва на 2014 рі та наст пні
ро и.
3. Взяти до відома, що після завершення

робіт з ре онстр ції та прийняття об'є та в
е спл атацію майно в становленом по-
ряд зарахов ється до ом нальної влас-
ності територіальної ромади міста Києва.
4. У додат до розпорядження Київсь ої

місь ої державної адміністрації від 21 вітня
2005 ро № 648 "Про б дівництво та ре он-
стр цію стадіонів і ф тбольних полів на
2005-2008 ро и" (в реда ції розпорядження
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 08 листопада 2005 ро № 2063) з Пере-
лі стадіонів і ф тбольних полів, я і підля а-
ють б дівництв та ре онстр ції в м. Києві
2005-2008 ро ах ви лючити позицію 2 розді-
л "Б дівництво стадіонів з триб нами".
5. Заст пни олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації з ідно з розподілом
обов'яз ів прийняти рішення щодо висвіт-
лення в засобах масової інформації зміст
цьо о розпорядження.
6. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни ів Київсь ої
місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

Голова О. Попов

Про підготовку до проведення урочистих заходів 
з нагоди 60+річчя мосту імені Є. О. Патона 
та створення комунального підприємства 

"Київавтошляхміст"
Розпорядження № 1980 від 1 листопада 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", ста+
тей 13, 15, 18, 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", з метою підготовки до проведення
урочистих заходів з нагоди 60+річчя мосту імені Є. О. Патона та створення комунального підприємства "Ки+
ївавтошляхміст", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Провести під отовчі заходи з на оди
60-річчя мост імені Є. О. Патона та ство-
рення ом нально о підприємства "Київ-
автошляхміст".
2. Департамент транспортної інфра-

стр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) забезпечити часть на ро-
чистих заходах з на оди 60-річчя мост іме-
ні Є. О. Патона та створення ом нально о
підприємства "Київавтошляхміст" часни ів
прое т вання та б дівництва мост імені
Є. О. Патона.
3. Ком нальній орпорації "Київавтодор":
3.1. До 01.11.2013 завершити роботи з
апітально о ремонт трот арів мост імені
Є. О. Патона.
3.2. Забезпечити апітальний ремонт з

оздобленням ранітом н льової та першої
опори мост імені Є. О. Патона (правий бе-
ре ), опор №№ 25, 26 (лівий бере ).
4. Ком нальном підприємств "Київ-

автошляхміст" провести ремонт, фарб ван-
ня перильних о ороджень та поточний ре-
монт асфальтобетонно о по риття мост
імені Є. О. Патона.
5. Ком нальном підприємств по три-

манню зелених насаджень Печерсь о о

район провести робот з по ращення на-
лежно о санітарно-технічно о стан балан-
сової території Наводниць о о пар із сто-
рони мост імені Є. О. Патона, в том чис-
лі: відремонт вати трот арні доріж и, пола-
одити освітлення, прибрати залиш и с ла-
д вання зелених насаджень та ґр нт .
6. Департамент транспортної інфра-

стр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації):
6.1. Здійснити фінанс вання заходів, за-

значених підп н ті 3.2 п н т 3 цьо о роз-
порядження, в межах за альних аси н -
вань, затверджених в бюджеті міста Києва
на 2013 рі .
6.2. Здійснити фінанс вання заходів, за-

значених п н ті 4 цьо о розпорядження, в
межах затверджених аси н вань, передба-
чених на тримання в лично-дорожньої ме-
режі міста Києва на 2013 рі .
7. 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

Про затвердження переможця конкурсу 
із залучення інвестора до облаштування 

спортивно+рекреаційного комплексу 
на острові Долобецький, 1

Розпорядження № 2000 від 4 листопада 2013 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 "Про затвердження По+

ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації то+
що об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно+транспортної
інфраструктури міста Києва" та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь+
кої державної адміністрації) від 25 червня 2012 року № 1074 "Про проведення конкурсів із залучення інвес+
торів для реалізації інвестиційних проектів", у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переможцем он рс із за-
л чення інвестора до облашт вання спортив-
но-ре реаційно о омпле с на острові До-
лобець ий, 1 (прото ол постійно діючої он-
рсної омісії по зал ченню інвесторів до фі-

нанс вання б дівництва, ре онстр ції, рес-
таврації тощо об'є тів житлово о та нежитло-
во о призначення, незавершено о б дівниц-
тва, інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва від 05 вересня 2013 ро
№ 48/2013) Товариство з обмеженою відпо-
відальністю "ЕТИКЕТ. КА".
2. Визначити, що замовни ом здійснення

заходів з облашт вання спортивно-ре ре-
аційно о омпле с на острові Долобець ий,
1 є ом нальне підприємство ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) по охороні, три-

манню та е спл атації земель водно о фонд
м. Києва "Плесо".
3. Департамент е ономі и та інвестицій

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
ласти відповідний інвестиційний до овір з

переможцем он рс та замовни ом.
4. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації з ідно з розподілом
обов'яз ів прийняти рішення щодо висвітлен-
ня в засобах масової інформації зміст цьо о
розпорядження.
5. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Крама-
рен а Р. М.

Голова О. Попов

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

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ÐÅÊËÀÌÀ
Хрещатик 720 грудня 2013 року

Відповідач Ма оч ін Оле Оле сійович , адреса я о о: м. Київ,
в л. Заболотно о, 72, в. 25, Корженевсь ом Артем Оле ович , адре-
са я о о: м. Київ, пр-т Г. Сталін рада, 53, в. 112, Аделаджа Абоседе
Ол ваб сола, адреса я ої: м. Київ, в л. В. Гетьмана, 46-А, орп. 2,
в. 331, необхідно з'явитися 25.12.2013 р. о 12.30, до Дарниць о о
районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 114), для
часті в с довом засіданні по цивільній справі за позовом
ТОВ "ОТП Фа торин У раїна" до Ма оч іна О.О., Корженевсь о о А.О.,
Аделаджа А.О. про стя нення забор ованості за редитним до овором.

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

С ддя Є.І. Вов

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК до с д в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни
я ості відповідача Матюніна Дениса Сер ійовича в л. Зань овець ої, 3, в. 43,

м. Київ, 01001 Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове
засідання справі № 757/23885/13-ц за позовом Ваше и Ві торії Анатоліївни до
Матюніна Дениса Сер ійовича, третя особа: Ор ан опі и та пі л вання Сл жби
справах дітей Шевчен івсь ої районної м. Києві державної адміністрації про
позбавлення бать івсь их прав, я е призначено на 22 січня 2013 ро , о 11.00, і
відб деться за адресою: м. Київ, в л. Гайцана, 4, аб.404, с ддя Ісаєвсь а О.В.

Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або
не повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то ваш
відс тність на підставі наявних даних.

С ддя Ісаєвсь а О.В.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів: Новиць -Гри-
б Ларис Станіславівн , Новиць Крістін І орівн , останнє відоме місце реєс-
трації я их: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 70 опр. 2, в. 5 в с дове засідання на
23 січня 2014 ро о 10.00 на роз ляд цивільної справи за позовом Новиць ої Ган-
ни Тимофіївни до Новиць ої-Гриб Лариси Станіславівни, Новиць ої Крістіни І о-
рівни, третя особа Голосіївсь ий районний відділ Державної мі раційної сл жби
У раїни в м. Києві "Про визнання осіб та ими, що втратили право орист вання
житловим приміщенням, зняття з реєстрації та зняття з вартирно о облі ",
(Справа № 752/16944/13-ц, Провадження по справі № 2/752/4681/13, Засідання
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 ст.ст. 169, 170 ЦПК
У раїни.

С ддя Н.В. Антонова

Відповідач Аба мов Єв ен Павлович , адреса я о о: м. Київ,
в л. Хар івсь е Шосе 21, в. 38 необхідно з'явитися 24.12.2013 р. о
12.30, до Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Коши-
ця, 5-А, аб. 114), для часті в с довом засіданні по цивільній справі за
позовом ПАТ "У р азбан " до Аба мова Єв ена Павловича про стя -
нення забор ованості.

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

С ддя Є.І. Вов

До ва и Інтеле атора Валентина Петровича, 10.07.1966 р.н.,
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас в я ос-
ті відповідача в с дове засідання по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ "Приватбан " до Інтеле атор В.П. про стя -
нення забор ованості, я е від ладено до 23.12.2013 на
10.30, та відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
42-а, aб. 34.
С ддя Ю.А. Фар ош

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача
Джафарова Р фата Талятовича на роз ляд цивільної справи за позо-
вом ПАТ КБ "ПриватБан " до Джафарова Р.Т. про стя нення забор-
ованості.
Роз ляд справи відб деться 19.12.2013 р. о 09.00 в приміщенні Дес-

нянсь о о районно о с д м. Києва (02225, пр. Мая овсь о о, 5-В,
аб. 17).
В разі неяв и відповідача в с дове засідання справ б де роз ля-

н то без йо о часті.
С ддя Шевч О.П.

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 — нежилих приміщень площею 42,90 в. м на в л. Лютерансь ій, 27-29, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 42,90 в. м.
Адреса: 01024, м. Київ, в л. Лютерансь а, 27-29, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство Печерсь о о район м. Києва "Дире ція з правління нежитловим фондом Печерсь о о

район м. Києва".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення № 1-№ 7 ( р пи приміщень № 69) за альною площею 42,90 в. м.
Ціна об'є та без ПДВ — 147 133,00 (сто соро сім тисяч сто тридцять три) ривні.
ПДВ — 29 426,60 (двадцять дев'ять тисяч чотириста двадцять шість) ривень 60 опійо .
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 176 559,60 (сто сімдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) ривень 60 опійо .
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ — 17 655,96 (сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят п'ять)

ривень 96 опійо .
Б дино , в я ом розташований об'є т приватизації, занесений до перелі пам'ято архіте т ри та містоб д вання місцево о значення

(рішення ви онавчо о омітет Київсь ої місь ради народних деп татів від 18.11.1986 № 1107, охоронний № 250).

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. 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.
3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь товарної біржі "КМФБ" біржовий збір розмірі, що не

перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий встановлюється біржею.
3.2. 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 на об'є т приватизації.
4. А ціон відб деться 20 січня 2014 ро .
Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа "КМФБ". Почато о 10.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс 202, в понеділо — четвер 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 — 3 (три) дні до дати
проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но № 260010105113 в АТ "ПроКредитБан ", од бан
320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

7. Грошові ошти в розмірі 17 655,96 рн., що становить 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но
№ 260010105113 в АТ "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01024 м. Київ, в л. Лютерансь а, 27-29, літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс 202, тел. (044) 383-61-03.

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 —

нежилих приміщень площею 137,40 в. м на в л. Барбюса Анрі, 58/1, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 137,40 в. м.

Адреса: 03150, м. Київ, в л. Барбюса Анрі, 58/1, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство Печерсь о о район м. Києва "Дире ція з правління нежитловим фондом Печерсь о о
район м. Києва".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення № 1-№ 7 ( р пи приміщень № 60) за альною площею 137,40 в. м.
Ціна об'є та без ПДВ — 776 783,00 (сімсот сімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят три) ривні.
ПДВ — 155 356,60 (сто п'ятдесят п'ять тисяч триста п'ятдесят шість) ривень 60 опійо .
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 932 139,60 (дев'ятсот тридцять дві тисячі сто тридцять дев'ять) ривень 60 опійо .
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ — 93 213,96 (дев'яносто три тисячі двісті тринадцять)

ривень 96 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

2. 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.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь товарної біржі "КМФБ" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий встановлюється біржею.

4. А ціон відб деться 20 січня 2014 ро .

Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа "КМФБ". Почато об 11.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс 202, в понеділо — четвер 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 — 3 (три) дні до дати
проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но № 260010105113 в АТ "ПроКредитБан ", од бан
320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

7. Грошові ошти в розмірі 93 213,96 рн., що становить 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но
№ 260010105113 в АТ "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 03150, м. Київ, в л. Барбюса Анрі, 58/1, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс 202, тел. (044) 383-61-03.

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) повідомляє про повторний продаж на а ціоні зі зниж ою 20 % об'є та приватизації —

нежилих приміщень за альною площею 322,30 в. м на в л. М раш а Ми оли, 4/2, літ. "А' "

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 322,30 в. м.

Адреса: 04050, м. Київ, в л. М раш а Ми оли, 4/2, літ. "А' ".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення з № 1 по № 33 ( р пи приміщень № 127) за альною площею 322,30 в. м.
Ціна об'є та без ПДВ — 646 629 (шістсот соро шість тисяч шістсот двадцять дев'ять) ривень 06 опійо .
ПДВ — 129 325 (сто двадцять дев'ять тисяч триста двадцять п'ять) ривень 81 опій а.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 775 954 (сімсот сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) ривні 87 опійо .
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ — 77 595 (сімдесят сім тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять)

ривень 49 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

2. 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.

3. Переможцю а ціон протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь товарної біржі "КМФБ" біржовий збір
розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий встановлюється біржею.

4. А ціон відб деться 20 січня 2014 ро .

Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа "КМФБ". Почато о 13.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс 202, в понеділо — четвер 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 .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но № 260010105113 в АТ "ПроКредитБан ", од бан
320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

7. Грошові ошти в розмірі — 77 595, 49 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но
№ 260010105113 в АТ "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04050, м. Київ, в л. М раш а Ми оли, 4/2, літ. "А' ".

10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс 202, тел. (044) 383-61-03.

До ва и Абд л Шафі

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас в я ості від-
повідача в с дове засідання по цивільній справі за позовом Салієн о
Юлії Оле сандрівни до Абд л Шафі про стя нення аліментів я е від-
ладено до 23.12.2013 на 17.30, та відб деться за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 42-а, аб. 34.

С ддя Ю.А.Фар ош

До ва и Кравч Олени Віталіївни

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас в я ості від-
повідача в с дове засідання по цивільній справі за позовом ОСББ
"Житловий омпле с "Віденсь ий" до Кравч О.В. про стя нення за-
бор ованості за житлово- ом нальні посл и я е від ладено до
23.12.2013 на 12.30, та відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хреща-
ти , 42-а, аб. 34.

С ддя Ю.А. Фар ош

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про на-
мір передати в оренд нежитлове підвальне приміщення, щодо я о о надійшла за-
ява, площею 87,20 в. м. за адресою: м. Київ, в л. Городець о о/Фран о/Станіс-
лавсь о о № 12/2/3 за мови встановлення термін оренди на стро до отриман-
ня орендарем повідомлення про продаж об'є т оренди (з ідно рішення Київсь ої
місь ої ради від 31.03.2011 № 100/5487 із змінами та доповненнями), але не біль-
ше, ніж на 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора оренди — для
розміщення с лад з розрах н ом орендної плати в розмірі 9257,94 рн. без ПДВ
за перший місяць оренди.

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

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

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про на-
мір передати в оренд нежитлове підвальне приміщення, щодо я о о надійшла
заява, площею 67,9 в. м. за адресою: м. Київ, в л. Городець о о/Фран о/Ста-
ніславсь о о № 12/2/3 за мови встановлення термін оренди на стро до отри-
мання орендарем повідомлення про продаж об'є т оренди (з ідно рішення Ки-
ївсь ої місь ої ради від 31.03.2011 № 100/5487 із змінами та доповненнями), але
не більше, ніж на 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора орен-
ди — для розміщення с лад з розрах н ом орендної плати в розмірі 7361,13 рн
без ПДВ за перший місяць оренди.

Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розмі-
щення о олошення за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. № 210.

Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.
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Ïðîãíîç ïîãîäè íà 20 ãðóäíÿ 2013 ðîêó
ранок день вечір
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Äåíü ì³ë³ö³¿ 
1616 — ó äðóêàðí³ Êèºâî-Ïå-

÷åðñüêî¿ ëàâðè âèéøëà ïåðøà äà-
òîâàíà êíèãà. 

1868 — ó Ëüâîâ³ çàñíîâàíî óê-
ðà¿íñüêå êóëüòóðíî-îñâ³òíº òîâà-
ðèñòâî "Ïðîñâ³òà". 

1872 — ï³ä ÷àñ â³éíè ç Òóðå÷÷è-
íîþ ðîñ³éñüêèé ôëîò óïåðøå çàñ-
òîñóâàâ ñàìîðóõîì³ ì³íè (òîðïå-
äè). 

1942 — ïî÷àòîê âèçâîëåííÿ
ñõ³äíèõ çåìåëü Óêðà¿íè â³ä ã³òëå-
ð³âñüêèõ çàãàðáíèê³â. 

1952 — ñï³éìàíî äðóãèé åêçåì-
ïëÿð ðåë³êòîâî¿ ðèáè öåëàêàíò.
Ïåðøèé âèëîâëåíî çà 14 ðîê³â äî
öüîãî. Òî áóëà íàäçâè÷àéíî ö³ííà

äëÿ íàóêè çíàõ³äêà: ñàìå òàêà ðè-
áà, áåç áóäü-ÿêèõ çì³í, æèëà íà
Çåìë³ 250 ì³ëüéîí³â ðîê³â òîìó. 

1979 — ó Êèºâ³ â³äêðèòî Ìóçåé
àðõ³òåêòóðè ÓÐÑÐ, ÿêèé ðîçòàøî-
âàíî ó ðåñòàâðîâàí³é Òðàïåçí³é
Ñîô³éñüêîãî ìîíàñòèðÿ. 

1999 — çã³äíî ç äîìîâëåíîñòÿ-
ìè ³ç Ïîðòóãàë³ºþ ï³ä þðèñäèê-
ö³þ Êèòàþ ïåðåéøëà ïîðòóãàëü-
ñüêà êîëîí³ÿ (ç 16 ñò.) Ìàêàî, îñ-
òàííÿ ºâðîïåéñüêà êîëîí³ÿ â Àç³¿,
îñòð³âîê ïëîùåþ 21 êì2 ³ íàñå-
ëåííÿì 440 òèñÿ÷ îñ³á, ïðîçâàíèé
çà âåëèêó ê³ëüê³ñòü êàçèíî "Ìîí-
òå-Êàðëî Àç³¿"

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 6-é ñòîð.

З
а рішенням суду ки�
тайський госпіталь
зобов’язаний випла�

тити 500 тис. юанів (близь�
ко $60 тис.) двом сім’ям за
те, що 21 рік тому вони за�
брали додому не своїх не�
мовлят, розповідає “Чайна
тудей”.

Китаянка на прізвище Пен, яка

народила в Пекіні двох близнят,

впродовж всього цього часу спос�

терігала за тим, як її сини стають

все менш і менш схожими один на

одного. Один із них виріс до 1 м 84

см, маючи сильну і розвинену

мускулатуру, тоді як інший був ху�

дим і кволим та нижчим на 14 см.

Після того, як сусіди і одноклас�

ники одного сина розповіли Пен,

що бачили хлопця, схожого як дві

краплі води на її більшого “близ�

нюка”, жінка зробила своїм синам

тест на ДНК. Результати показали,

що тільки менший доводиться їй

біологічним сином. Свого

спрвжнього другого сина�близню�

ка Пен знайшла в сім’ї на прізви�

ще Рао, в якої народився син за

чотири дні до появи на світ близ�

нят Пен у тому самому госпіталі.

Після правди, що відкрилася,

обидві сім’ї подали позов проти

медиків. В суді було сказано, що

лікарі “не змогли ефективно

управляти відділенням новонаро�

джених”, що заподіяло сім’ям ді�

тей емоційний збиток

Китайські лікарі заплатять сім’ям
за те, що 21 рік тому переплутали
дітей�близнят

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 20 ãðóäíÿ

ОВНИ, арена вашої оптимальної самореалізації — ар’єра. Я що всім своїм єс-
твом пра нете професійно о вдос оналення, люблена робота відповідає творчо-
м по ли анню — настав ваш час! Хочете за ріпитися на посадовом троні —
причар йте ерівництво, захистіться від он рентів висо им професіоналізмом.
ТЕЛЬЦІ, борці за справедливість із вас ч дові, одна , аби не перепл тати

правд із ривдою, лише синтез власно о досвід , пере онань — плюс стороння
д м а та під аз и оточення подар ють зерна істини. Я що охані занадто пра ма-
тичні та тримають вас на орот ом повід , не б нт йте (це зоряний час їхньо о
самоствердження), ро йте самовіддано пор ч, всьом допома айте й тихо
любіть — тоді сімейне с дно не сяде на мілин .
БЛИЗНЮКИ — я -то аж ть, “хто не ризи є, той не п’є шампансь о о”, але

зараз идатися стрім олов авантюр небезпечно, б дь-я і дії слід ретельно до
дрібниць сплан вати. В подр жньом союзі триває процес “переформат вання”.
РАКИ, я що в рідних пенатах иплять сімейні чвари — це не привід розривати

подр жні зи, зап с айте сердечний дви н і детон йте в с п тни ові життя ана-
ло ічні поч ття. Б ти в парі, ділити порівн щастя й бід — це ро , я ий маєте
пройти, відродивши зав’ялі поч ття. До інця січня вашом полі зор мають з’я-
витися романтичні знайомі, з я ими олись б ли певні недомовленості, тож тепер
доведеться надол ж вати з аяне.
ЛЕВІВ доля за ли ає до роботи — т т на вас че ає тр довий віз із новими та

давніми навантаженнями (де маєте ба атий досвід). Беріться за все, що вам про-
пон ють, адже под жаєте — і рошей заробите. Реперт ар ділових повноважень
широ ий, т т я фахівець ви — і швець, і жнець, і на д ді равець, та плюс таєм-
ний радни , я ий для ерівництва — на ва золота.
ДІВИ, тяжіння до п ритансь их сма ів ціл ом впис ється ваш темперамент.

Я що любити, то потрібно за щось — вимо и раціональні, а вірт озні спо сни и
ви лючені зі спис претендентів на серце й р . А ос іль и знайти стеж до
серця обранця ле о, вчасно під лючайте словесн ма ію.
ТЕРЕЗИ недост пні, манірні, але це мас а, що відля є протилежн стать, хо-

ча в либині д ші вам та хочеться охання! Не “стріляйте” навмання, ваше щас-
тя знаходиться в сімейних пенатах — саме там джерело романтичних насолод. За
шлюбне ермо не бийтеся — нехай верховодять бла овірні, в я их достатньо сил!
Несіть старанно сімейн вахт , а решт сил віддайте ар’єрі.
СКОРПІОНИ, ви вели і звабни и та чародії, доля продовж є вас пестити, ство-

рюючи ч дові можливості для романтичних при од, але зараз не до шалених “ля-
м рів”. Раціонально ви ористов йте обставини, роз мно і пра тично ставтеся до
нових знайомств, раще відновіть давні ділові онта ти.
СТРІЛЬЦІ одержимі ненаситними матеріальними апетитами — “хоч все і за-

раз”! Ви отові я наснажливо заробляти, та і пристрасно витрачати. Отримати
бажане част ово вдасться, “донори” щедрі, ділові пропозиції приб т ові. Проте
пильн йте, аби не потрапити на ачо спо с, на аз “треба” нині таїть зло, тож
ризи єте більше віддати, ніж отримати, сп стошивши себе морально.
КОЗЕРОГИ, доля шлюб ваших р ах. Я що досхоч нам чилися, сидячи на

прив’язі, то є два варіанти: розірвати подр жні ланцю и чи трансформ вати від-
носини на новом рівні. Робіть вибір: вбивати чи вос решати?.. Ваші с п тни и
харизматичні, бла ородні, фартові — ліпших оді й ш ати, тож об’єдн йтеся та
б д йте армонійний союз, він є бла ословенним.
ВОДОЛІЇ армічном ритмі проживають сценарії з мин ло о життя, знов

“ р тять” таємні романи, переб ваючи в солод их ілюзіях, помил ово б д ють
плани на майб тнє. Даремний лопіт — аз овий сон триватиме лише до інця
січня. Зосередьтеся на ар’єрних здоб т ах, цей шлях вітчаний професійним і
матеріальним спіхом, а домашні справи є др орядною темою, зами ати себе в
сімейних стінах для вас — це д ховно ре рес вати.
РИБИ, двері майб тньо о остинно від риті, але війти т ди можна за мови,

що ви проведете ревізію в др жньом оточенні, залишивши пор ч тіль и “потріб-
них” товаришів за д хом, інтересами. Я що вос ресне давній сердечний роман —
серйозн став не робіть, обранці повертаються, аби вас “долюбити”, бо та не-
до оханість не дає їм жити

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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