
Бюджетники 
під захистом
Міська влада забезпечить фінансування соціальних гарантій
працівникам бюджетних установ

Столичні бюджетники б'ють

на сполох — транспортники вже

декілька місяців не отримують

заробітну плату, а освітяни та ме�

дики — муніципальні надбавки.

"Муніципальні надбавки ви�

плачені включно до вересня.

Нині уже грудень, тобто два мі�

сяці місцеві преференції не ви�

плачуються. Для нас дуже важ�

ливо, щоб зобов'язання місцевої

влади виконувалися",— зазначив

голова Київської міської ради

профспілок Валентин Мельник.

Одна з найкращих ситуацій —

у київських освітян. За словами

голови профільної профспілки

Олександра Яцуня, станом на

вчора, 23 грудня, муніципальна

надбавка за листопад була ви�

плачена у чотирьох районах —

Деснянському, Голосіївському,

Печерському та Святошинсько�

му. "В печерян надбавка пішла

за рахунок оплати праці за гру�

день, тобто якщо ми зараз не

знайдемо рішення, то у деяких

районах не вистачить коштів

навіть на зарплату за цей мі�

сяць",— розповів "Хрещатику"

пан Яцунь.

Він додав, що наразі профспіл�

ки ведуть активний діалог з вла�

дою та сподіваються, що надбав�

ки та зарплати будуть виплачені

вчасно. В іншому випадку, згідно

з законодавством, освітяни гото�

ві переходити до більш дієвих

вчинків.

Виникли труднощі з виплатою

муніципальних надбавок і в ме�

дичній спільноті Києва, однак

такі радикальні кроки своїх колег

вона поки що не підтримує.

Та найгірша ситуація по випла�

ті заборгованості — у транспорт�

ників. Два тижні тому міській

владі вдалося залучити 50 млн

грн, аби виплатити борги за літні

місяці, вересень та частину жовт�

ня. Однак, аби повністю закрити

питання, тобто заплатити пра�

цівникам КП "Київпастрансу" за

другу частину жовтня, листопад

та грудень, необхідно ще 100 млн

грн. Про це вчора на брифінгу

повідомив заступник голови

КМДА Михайло Костюк.

Посадовець відмітив, що

транспортники стали заручника�

ми ситуації, яка породжена не

ними. Адже така заборгованість

виникає через несвоєчасне пога�

шення різниці в тарифах та кош�

тів за перевезення пільгових ка�

тегорій. Саме задля вирішення

цієї ситуації вже наступного року

міська влада планує запустити в

дію електронний квиток, який

дозволить контролювати в тому

числі і кількість пільговиків, які

користуються громадським

транспортом.

Разом з тим Михайло Костюк

спростував повідомлення, поши�

рені в низці засобів масової ін�

формації щодо страйку транс�

портників. "Працівники "Київ�

пастрансу" працюють на своїх

робочих місцях і перевозять па�

сажирів. Жодних затримок для

киян і гостей столиці не буде",—

наголосив пан Костюк.

В одному профспілки єдині:

щоб кошти потрапили до бю�

джетників до Нового року, необ�

хідне термінове проведення сесії

Київради.

Тож аби зняти соціальну на�

пругу та окреслити ситуацію, яка

наразі склалася в місті з фінансу�

ванням, вчора виконуючий обо�

в'язки голови КМДА Анатолій

Голубченко зустрівся з представ�

никами профспілкових організа�

цій. Посадовець повідомив, що

кошти для нарахування заробіт�

ної плати місто отримало з дер�

жавного бюджету, однак для то�

го, щоб їх можна було спрямува�

ти на виплату киянам, необхідно

провести пленарне засідання се�

сії Київради з невідкладних пи�

тань найближчим часом.

"Зволікання з проведенням се�

сії негативно відбивається на рів�

ні життя значної частини меш�

канців міста. 260 тисяч бюджет�

ників щомісяця втрачають від

230 до 350 гривень",— сказав

Анатолій Голубченко.

Нагадаємо: Київська міська

державна адміністрація підготу�

вала пропозиції щодо внесення

змін до бюджету міста Києва на

2013 рік. За словами заступника

голови КМДА Руслана Крама�

ренка, розпорядженням Кабіне�

ту Міністрів України від 21 лис�

топада 2013 року № 933�р було

здійснено перерозподіл видатків

державного бюджету та передба�

чено збільшення обсягу додат�

кової дотації на вирівнювання

фінансової забезпеченості у сумі

130 млн грн. Ці кошти мають бу�

ти спрямовані на оплату праці

працівникам бюджетних уста�

нов. Крім того, були внесені змі�

ни до постанови Кабміну

№ 1149 про розподіл обсягу між�

бюджетних трансфертів. Завдя�

ки чому місто має змогу додат�

ково спрямувати 58,1 млн грн на

виплату надбавок працівникам

закладів освіти та охорони здо�

ров'я та 41,9 млн грн на утри�

мання вулично�дорожньої мере�

жі — виплата заробітної плати,

придбання паливно�мастильних

матеріалів, піщано�соляної су�

міші тощо

Аби зняти соціальн напр та о реслити сит ацію, я а наразі с лалася в місті з фінанс ванням, чора ви он вач обов`яз ів олови КМДА
Анатолій Гол бчен о з стрівся з представни ами профспіл ових ор анізацій

Міська влада перевірить 
на безпечність київські 
ринки

Òàêå äîðó÷åííÿ ïðîô³ëüíèì äåïàðòàìåí-
òàì, ÃÓ ÄÑÍÑ ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà ïîæåæ-
íèêàì äàâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî â÷îðà ï³ä ÷àñ
àïàðàòíî¿ íàðàäè.

"Çâàæàþ÷è íà âèíèêíåííÿ ïîæåæ, ÿê³
ñòàëèñÿ íà äâîõ ì³ñüêèõ ðèíêàõ ïðîòÿãîì
îñòàííüîãî ÷àñó, íåîáõ³äíî òåðì³íîâî ïå-
ðåâ³ðèòè âñ³ ñòîëè÷í³ îá’ºêòè, ñêëàñòè â³ä-
ïîâ³äí³ àêòè îáñòåæåííÿ ç âèñíîâêàìè,
àáè íå äîïóñòèòè ïîä³áíèõ ñèòóàö³é ó ìàé-
áóòíüîìó",— ñêàçàâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî.

Ñòðîê âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâ-
äàíü — îäèí òèæäåíü.

Íàãàäàºìî, ùî â ñóáîòó, 21 ãðóäíÿ ââå÷å-
ð³, ñòàëàñÿ ïîæåæà â îäíîìó ç ïàâ³ëüéîí³â
"Ñòîëè÷íîãî ðèíêó" â ñ. Ñîô³¿âñüêà Áîð-
ùàã³âêà Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó. Çà
äàíèìè ÄÑÍÑ, íà ì³ñö³ ïîä³¿ áóëè âèÿâëå-
í³ ò³ëà ÷îòèðüîõ îñ³á. Òðèâàþòü ðîáîòè ç
ðîçáèðàííÿ êîíñòðóêö³¿ íà ì³ñö³ ïîæåæ³.

Ïîæåæó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3000 ì2 áóëî
ëîêàë³çîâàíî î 19.15 òîãî æ äíÿ. Äî ë³êâ³-
äàö³¿ ïîæåæ³ çàëó÷àëèñÿ 120 ïîæåæíèõ ÃÓ
ÄÑÍÑ Óêðà¿íè â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ òà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðàíè ì. Êè-
ºâà, à òàêîæ 26 îäèíèöü ïîæåæíî¿ òà ñïå-
ö³àëüíî¿ òåõí³êè

Столиця змінює 
тарифи на розміщення 
реклами

Ç 1 ñ³÷íÿ â Êèºâ³ ä³ÿòèìóòü íîâ³ òàðè-
ôè íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè òà
ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³. Â ñåðåäíüîìó
âàðò³ñòü ¿¿ ðîçì³ùåííÿ çá³ëüøèòüñÿ íà 
20 %. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ — êåð³âíèê Àïàðàòó Îëåê-
ñàíäð Ïóçàíîâ.

"Ï³äâèùóþ÷è òàðèôè, ì³ñòî ïåðåñë³äóº
â³äðàçó äâ³ ìåòè. Ïî-ïåðøå, ìè ïðàãíåìî
çá³ëüøèòè íàäõîäæåííÿ äî ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó. Ïî-äðóãå, áàæàºìî çà äîïîìîãîþ
åêîíîì³÷íèõ âàæåë³â çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü
ðåêëàìíèõ íîñ³¿â âåëèêîãî ôîðìàòó",— ïî-
ÿñíèâ ïàí Ïóçàíîâ.

Âàðò³ñòü ðîçì³ùåííÿ âåëèêèõ ðåêëàì-
íèõ êîíñòðóêö³é çàçíàº íàéá³ëüøèõ çì³í.
Íàïðèêëàä, ùèòè, ÿê³ ñòîÿòü îêðåìî, ïî-
äîðîæ÷àþòü íà 19—23 % çàëåæíî â³ä òè-
ïó. À ùèòè íà òèì÷àñîâèõ ñïîðóäàõ, ïàð-
êàíàõ, òåðèòîð³ÿõ áóäìàéäàí÷èê³â, ùî
çàçâè÷àé ìàþòü çíà÷íî á³ëüø³ ðîçì³ðè,
êîøòóâàòèìóòü íà 28—37 % äîðîæ÷å. Íå-
âåëèê³ êîíñòðóêö³¿ — ëàéòïîñòåðè —
çðîñòóòü ó ö³í³ íà 13—21 %. Âàðò³ñòü ðîç-
ì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ âèâ³ñîê íå çì³íèòü-
ñÿ.

"Åëåìåíòè ðåêëàìíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè,
ÿê³ âïîðÿäêîâóþòü òà ïðèêðàøàþòü ì³ñü-
ê³é ïðîñò³ð (âèâ³ñêè, ëàâè, òåëåôîíí³ êà-
á³íêè, òåàòðàëüí³ òóìáè ÷è õóäîæíüî-
ïðîñòîðîâ³ êîìïîçèö³¿) íå ïîäîðîæ÷à-
þòü. Òàêèì ÷èíîì, ì³ñüêà âëàäà ñòâîðþº
åêîíîì³÷í³ óìîâè äëÿ òîãî, àáè ñóñï³ëü-
íèé ïðîñò³ð Êèºâà ñòàâ á³ëüø êîìôîðò-
íèì äëÿ ìåøêàíö³â",— ðîçïîâ³â ïîñàäî-
âåöü.

Âàðò³ñòü ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³, ÿêà ³ñ-
òîòíî çðîñëà ó 2012 ðîö³, çàçíàº ìåíø
ñóòòºâèõ çì³í. Á³ëüø³ñòü íîñ³¿â âçàãàë³
íå ïîäîðîæ÷àº. Ïðîòå äåÿê³ íîâ³ âèäè
ðåêëàìè, ÿêèõ ðàí³øå íå áóëî â êëàñèô³-
êàòîð³, â³äòåïåð áóäå òàðèô³êîâàíî —
ÿê-îò âíóòð³øíº áðåíäóâàííÿ âàãîí³â
ìåòðî ÷è áðåíäóâàííÿ âàãîí³â ì³ñüêî¿
åëåêòðè÷êè.

Ïðîåêò ð³øåííÿ ùîäî çì³íè âàðòîñò³
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ç’ÿâèâñÿ â ðåçóëüòà-
ò³ òðèâàëîãî îáãîâîðåííÿ ç ó÷àñíèêàìè
ðèíêó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè

Íîâèíè

Оксана ДОБРУЧ, Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

З
абезпечити безперебійне життя міста та
своєчасну виплату зарплати і муніципальних
надбавок бюджетникам — такі пріоритетні
завдання в нинішніх умовах ставить перед

собою столична влада. Зокрема сьогодні, 24 грудня,
на пленарному засіданні Київради будуть розподіле"
ні кошти, виділені урядом на фінансування соціаль"
них гарантій працівникам бюджетних установ. До
кінця року планують частково погасити заборгова"
ність і перед транспортниками міста.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 23 жовтня 2012 року № 1863 
“Про влаштування будівельної сітки з художнім зображенням

рекламного змісту на фасадах будівлі ЦУМу 
на вул. Б. Хмельницького/вул. Хрещатик, 38/2 (літ. А) 

у Шевченківському районі”
Розпорядження № 1993 від 4 листопада 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної
діяльності”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про Правила благоустрою
міста Києва”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад

міністрації) від 17 травня 2012 року № 818 “Про тимчасове зайняття частин тротуарів вулиць Хрещатик і 
Б. Хмельницького у межах будівлі ЦУМу на вул. Хрещатик/Б. Хмельницького, 38/2 (літ. А) у Шевченківсько

му районі”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�У�п�н�ті�1�та�підп�н�ті�2.2�п�н�т��2�роз-

порядження� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

адміністрації)� від� 23� жовтня� 2012� ро��

№ 1863�“Про�влашт�вання�б�дівельної�сіт-

�и� з� х�дожнім� зображенням� ре�ламно�о

зміст��на�фасадах�б�дівлі�ЦУМ� —�на�в�л.�

Б.�Хмельниць�о�о/в�л.�Хрещати�,�38/2�(літ.

А)� �� Шевчен�івсь�ом�� районі”� цифри

“01.11.2013”� замінити� цифрами

“01.11.2014”.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації)�П�занова�О.�Г.

Голова О. Попов

Про визначення величини опосередкованої вартості найму
(оренди) житла в місті Києві

Розпорядження № 1994 від 4 листопада 2013 року
Відповідно до статей 10, 16, 20 Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, Порядку

визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті, затвердже

ного постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 “Деякі питання реалізації Закону
України “Про житловий фонд соціального призначення”, пункту 3 рішення Київської міської ради від 18
червня 2009 року № 621/1677 “Про затвердження величини опосередкованої вартості найму (оренди) жит

ла у м. Києві”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визначити�величин��опосеред�ованої�вар-

тості�найм��(оренди)�житла�в�місті�Києві�на�од-

н�� особ�� за� липень —� вересень� 2013� ро��� �

розмірі�450,00��рн.

2.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмініс-

траціям� ви�ористов�вати� величин�� опосеред-

�ованої� вартості� найм�� (оренди)�житла�в�місті

Києві�на�одн��особ�,�визначен����п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження,� для� встановлення� права� �ро-

мадян�відповідно�до�за�он��на�соціальний��вар-

тирний�облі��та�отримання�житла�з�житлово�о

фонд��соціально�о�призначення.

3.�Заст�пни�ові��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної� адміністрації� з�ідно� з� розподілом� обо-

в’яз�ів� прийняти� рішення� щодо� висвітлення� в

засобах�масової�інформації�зміст��цьо�о�розпо-

рядження.

4.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о� розпоря-

дження� по�ласти� на� заст�пни�а� �олови� Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�К�ч��а�М.

І.�та��олів�районних�в�місті�Києві�державних�ад-

міністрацій.

Голова О. Попов

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

об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації 
зелених насаджень міста “Київзеленбуд” на 2013 рік

Розпорядження № 1997 від 4 листопада 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених

пунктів”, рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013
рік”, рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 384/6600 “Про затвердження Порядку вида

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

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

1.� Затвердити� зміни� до� Заходів� з� онов-

лення�зеленої�зони�м.�Києва,�запланованих

Київсь�им� �ом�нальним� об’єднанням� зеле-

но�о� б�дівництва� та� е�спл�атації� зелених

насаджень� міста� “Київзеленб�д”� на� 2013

рі�,� затверджених� розпорядженням� ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�14

люто�о�2013�ро���№ 197�(��реда�ції�розпо-

рядження� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

адміністрації)� від� 03� жовтня� 2013� ро��

№ 1772),� ви�лавши� їх� в� новій� реда�ції,�що

додається.

2.� 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.

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

дження� по�ласти� на� заст�пни�ів� �олови� Ки-

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

з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про зміни у складі Координаційної ради 
з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі

Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 2033 від 7 листопада 2013 року
Відповідно до Указу Президента України від 15 липня 2000 року № 906/2000 “Про заходи щодо забезпе


чення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності”, наказу Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва від 18 жовтня 2000 року № 52 “Про затвердження Типо

вого положення про координаційну раду (комітет, комісію) з питань розвитку підприємництва при місцевих
органах виконавчої влади”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2000 року за
№ 780/5001, у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.� Затвердити� зміни� до� с�лад�� Координа-

ційної� ради� з� питань�розвит��� підприємниц-

тва�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої

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

ції),� затверджено�о� розпорядженням� ви�о-

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)� від� 18

люто�о�2011�ро���№ 218�(��реда�ції�розпоря-

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

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

ції)�від�08�травня�2013�ро���№ 675),�ви�лав-

ши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Гол�бчен�а�А.�К.

Голова О. Попов

Про внесення змін до адресного переліку об’єктів виконання 
робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів 

у житлових будинках м. Києва у 2013 році
Розпорядження № 2022 від 7 листопада 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 30 Закону України “Про місцеве самовряду

вання в Україні”, рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Ки

єва на 2013 рік”, враховуючи лист Приватного акціонерного товариства “ОТІС” від 24 липня 2013 № 341, у
зв’язку із уточненням виду робіт для виконання у 2013 році робіт із заміни (реконструкції) та модернізації
ліфтів в житловому фонді м. Києва, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської

Про проведення 24.12.2013 пленарного засідання 
ХІІ сесії Київської міської ради VІ скликання

Розпорядження № 75 від 23 грудня 2013 року
Відповідно до частини дев’ятої статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті

14, частини сьомої статті 22 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 14.07.11 № 383/5770, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва та врахо

вуючи винятковість термінового розгляду нагальних питань з метою забезпечення життєдіяльності госпо

дарського комплексу міста Києва:

1.�Провести�24��р�дня�2013�ро���(вівторо�)�пленарне�засідання�ХІІ�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�VІ�с�ли�ання�о�09-00��одині�(проспе�т�Повітрофлотсь�ий,�41)�з�внесенням�до�поряд���ден-

но�о�та�их�питань:

— Звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради�до�територіальної��ромади�міста;

— Про�внесення�змін�до�рішення�Київради�від�08.02.2013�№ 2/9059�"Про�Про�рамм��е�оно-

мічно�о�і�соціально�о�розвит��ааміста�Києва�на�2013�рі�";

— Про�внесення�змін�до�рішення�Київради�від�08.02.2013�№ 3/9060�"Про�бюджет�міста�Ки-

єва�на�2013�рі�";

— Про�внесення�змін�до�рішення�Київради�від�23.06.2011�№ 242/5629�"Про�встановлення

місцевих�подат�ів�і�зборів�в�м.�Києві";

— Про�внесення�змін�до�рішення�Київради�від�20.06.2002�№ 28/28�"Про��творення�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої� ради� та� затвердження�йо�о�стр��т�ри� і� за�альної� чи-

сельності".

2.� Се�ретаріат�� Київради� здійснити� ор�анізаційне� та� матеріально-технічне� забезпечення

під�отов�и�та�проведення�зазначено�о�пленарно�о�засідання�ХІІ�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VІ

с�ли�ання.

3.�Це�розпорядження�довести�до�відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Київради,��олів

деп�татсь�их�фра�цій�та��р�п�Київради,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�а-

н�� Київради� (Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації),� працівни�ів� се�ретаріат�� Київсь�ої

місь�ої�ради���встановленом��поряд��.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на��ер�ючо�о�справами�Колес-

ни�а�М.�П.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 324 грудня 2013 року

ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 травня 2013 № 717 “Про затвердження адресного пе

реліку об’єктів виконання робіт із заміни (реконструкції) та модернізації ліфтів у житлових будинках м. Ки

єва у 2013 році”, з метою утримання житлового фонду міста Києва в належному технічному стані, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�адресно�о�перелі��

об’є�тів�ви�онання�робіт�із�заміни�(ре�онстр��-

ції)�та�модернізації�ліфтів���житлових�б�дин�ах

м.�Києва���2013�році,�затверджених�розпоря-

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

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

від�18�травня�2013�№ 717,�що�додається.

2.�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

Затверджено�

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

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

07.11.2013�ро���№�2022

Зміни
до адресного переліку об’єктів виконання робіт із заміни

(реконструкції) та модернізації ліфтів у житлових будинках
м. Києва у 2013 році

1.�Розділ�“Дарниць�ий�район”�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

Нові об’єкти 2013 року

1 вул. Анни
Ахматової

1 18 глуха 1994 дисп 500 1 700,00 700,00

Всього по
району

1 1 0 700,00 0,00 700,00

Нові об’єкти 2013 року

1 вул.
Шовковична,
30а

1 6 комб 1998 дисп 320 1 384,59 384,59 

Разом по нових
об’єктах

1 1 0 384,59 0,00 384,59 

Всього по
району

5 4 1 1186,32 269,66 1455,97

2.�Розділ�“Печерсь�ий�район”�доповнити�підрозділом�“Нові�об’є�ти”�в�та�ій�реда�ції:

3.�У�розділі�“Шевчен�івсь�ий�район”�позицію�1�та�позицію�“Всьо�о�по�район�”�ви�лючити.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про знесення (перенесення) гаражів гаражного кооперативу
“ТЕРЕМ”, що потрапили під пляму будівництва під’їзної 

дороги від просп. Академіка Глушкова до вул. Жулянської, 5 
у Голосіївському районі

Розпорядження № 1992 від 4 листопада 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження виконавчого ор


гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 листопада 2012 року № 1959
“Про будівництво під’їзної дороги до Центру з надання послуг, пов’язаних із використанням автотранспорт

них засобів, УДАІ ГУ МВС України в місті Києві на вул. Жулянській, 5 у Голосіївському районі”, рішення Ки

ївської міської ради від 18 квітня 2013 року № 200/9257 “Про надання дозволу на розроблення проекту зем

леустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству з утримання та експлуатації
житлового фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд” на вул. Жулянській, 5 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва під’їзної дороги від просп. Академіка Глушкова до Центру з надання по

слуг, пов’язаних із використанням автотранспортних засобів, УДАІ ГУ МВС України в місті Києві”, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Звільнити� земельн��ділян��� під� плямою

б�дівництва� під’їзної� доро�и� від� просп.� А�а-

демі�а�Гл�ш�ова�до�Центр��з�надання�посл��,

пов’язаних� із�ви�ористанням�автотранспорт-

них�засобів,�УДАІ�ГУ�МВС�У�раїни�в�місті�Ки-

єві� на� в�л.� Ж�лянсь�ій,� 5� шляхом� знесення

(перенесення)��аражів��аражно�о��ооперати-

в��“ТЕРЕМ”.

2.� Визначити� �ом�нальне� підприємство� з

�тримання� та� е�спл�атації� житлово�о� фонд�

спеціально�о� призначення� “Спецжитлофонд”

(далі —� КП� “Спецжитлофонд”)� замовни�ом

ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження.

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

жавній�адміністрації�спільно�з�КП�“Спецжитло-

фонд”�вирішити�майново-правові�питання�чле-

нів� �аражно�о� �ооператив�� “ТЕРЕМ”,� майно

(�аражі)� я�их� підля�ає� знесенню� (перенесен-

ню),�з�ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни.

4.� КП� “Спецжитлофонд”� в� �становленом�

поряд��:

4.1.�Оформити�право�власності�на�земель-

н�� ділян��� �аражном�� �ооператив�� “ТЕРЕМ”

для�б�дівництва�та�е�спл�атації��аражів.

4.2.� Після� ви�онання� підп�н�т�� 4.1� цьо�о

п�н�т�� ви�онати� роботи� з� б�дівництва� �ара-

жів�та�введення�їх�в�е�спл�атацію.

4.3.�Взяти�до�відома,�що�роботи,�зазначені

в�підп�н�тах�4.1,�4.2�цьо�о�п�н�т�,�б�д�ть�ви-

�онані�за��мови�надходження��оштів�Держав-

но�о�бюджет��У�раїни.

4.4.�Здійснити�фінанс�вання�ви�онання�ро-

біт,�зазначених���п�н�тах�1,�3�цьо�о�розпоря-

дження,�за�рах�но���оштів,�виділених�для�б�-

дівництва�під’їзної�доро�и�від�просп.�А�адемі-

�а�Гл�ш�ова�до�Центр��з�надання�посл��,�по-

в’язаних�із�ви�ористанням�автотранспортних

засобів,�УДАІ�ГУ�МВС�У�раїни�в�місті�Києві�на

в�л.�Ж�лянсь�ій,�5.

5.� Заст�пни�ові� �олови� Київсь�о�о� 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.

6.�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 внесення змін до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 2023 від 7 листопада 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 6, 26 Закону Укра


їни “Про дорожній рух”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 8 серпня 2008 року № 1126 “Про реконструкцію транспортного вузла на право

бережних підходах до Південного мосту зі в’їздами з вул. Саперно
Слобідської на Столичне шосе у Голосі

ївському районі” (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 4 лютого 2013 року № 123), з метою створення належних умов для організації
дорожнього руху, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� У� п�н�ті� 1� розпорядження� ви�онавчо�о

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

�ої� державної� адміністрації)� від� 5� березня

2013� ро���№ 277� “Про� тимчасове� част�ове

обмеження�р�х���сіх�видів�автотранспорт��по

Столичном��шосе�на�підходах�до�Південно�о

мост�”�цифри� “01.09.2013”� замінити�цифра-

ми�“01.06.2014”.

2.� У� п�н�ті� 1� розпорядження� ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�8�серпня�2008

ро���№ 1126�“Про�ре�онстр��цію�транспорт-

но�о� в�зла� на� правобережних� підходах� до

Південно�о�мост��зі�з’їздами�з�в�л.�Саперно-

Слобідсь�ої�на�Столичне�шосе���Голосіївсь�о-

м�� районі”� (в� реда�ції� розпорядження� ви�о-

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)� від�

4� люто�о� 2013� ро��� № 123)� цифри� “2012-

2013”�замінити�цифрами�“2012-2014”.

3.� 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.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження� по�ласти� на� заст�пни�а� �олови� Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Костю-

�а�М.�Д.

Голова О. Попов

Про реконструкцію ділянок водогонів дніпровської води № 1, 2
СТ
1 у Печерському та Шевченківському районах

Розпорядження № 2024 від 7 листопада 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про авто


мобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства палива та енергетики України
від 07 липня 2006 року № 231 “Про затвердження Положення про порядок оцінки готовності об’єктів елек

троенергетики до роботи в осінньо
зимовий період”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21
вересня 2006 року № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня
2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово
транспортних спорудах міста”, з ме

тою забезпечення стабільного функціонування станції теплопостачання № 1 міста Києва і недопущення ви

никнення надзвичайних ситуацій, які можуть привести до негативних екологічних та техногенних наслідків,
а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово
комунального, соціально

культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, враховуючи звернення
публічного акціонерного товариства “КИЇВЕНЕРГО” від 29.07.2013 року № 43/43Т/5251, в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

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

“КИЇВЕНЕРГО”� (далі —� ПАТ� “КИЇВЕНЕРГО”)

здійснити�за�власні��ошти�з�ідно�з�розробле-

ною� та� затвердженою� �� встановленом�� по-

ряд���прое�тно-�ошторисною�до��ментацією

роботи� з� ре�онстр��ції� діляно�� водо�онів

дніпровсь�ої�води�№ 1,�2�СТ-1���Печерсь�ом�

та� Шевчен�івсь�ом�� районах,� визначених� �

додат��� до� цьо�о� розпорядження,� з� розрит-

тям�проїзної�частини�в�лиць�Тверсь�ої,�Федо-

рова,�Божен�а,�Димитрова,�К�т�зова,�Старо-

наводниць�ої�та�тимчасовим�обмеженням�р�-

х��транспорт�,��рім�автомобілів�спеціально�о

призначення.

2.�ПАТ�“КИІВЕНЕРГО”:

2.1.�Забезпечити�дотримання� вимо�� за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

2.2.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051,�забезпечивши�триз-

мінний�режим�роботи.

2.3.�Розробити�та�по�одити�з�УДАІ�ГУ�МВС

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

ньо�о�р�х��на�період�ви�онання�робіт.

2.4.�Забезпечити�безпе���дорожньо�о�р�х�

та�безпечний�прохід�пішоходів�і�проїзд�транс-

портних� засобів� спеціально�о� призначення

шляхом� встановлення� відповідних� дорожніх

зна�ів,�о�ородження�місць�роботи,�освітлен-

ня,� си�нальних� ліхтарів� �� місцях� ви�онання

робіт,�необхідної��іль�ості�пішохідних�міст�ів.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття� проїзної� частини� за� типом� існ�ючо�о

на�повн��ширин��по�всій�довжині�розриття,�а

трот�арів� на� повн��ширин�� трот�ар�—фі��р-

ними� елементами� мощення� та� передати� за

а�тами��ом�нальним�підприємствам�“Шляхо-

во-е�спл�атаційне� �правління�по�ремонт�� та

�триманню� автомобільних� шляхів� та� спор�д

на� них� Печерсь�о�о� район�”� та� “Шляхово-

е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та��т-

риманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Шевчен�івсь�о�о�район�”.

2.6.� Після� завершення� ре�онстр��ції� діля-

но��водо�онів�дніпровсь�ої�води�№ 1,2�СТ-1

забезпечити�їх�під�лючення�до�станції�тепло-

постачання�№ 1.

3.�Департамент��транспортної� інфрастр��-

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

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

на� період� ви�онання� робіт,� зазначених� �

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�внести�зміни��

шляхи�слід�вання�маршр�тів�надземно�о�па-

сажирсь�о�о�транспорт��за�ально�о��орист�-

вання,� я�і� проходять� в�лицями� Тверсь�ою,

Федорова,� Божен�а,� Димитрова,� К�т�зова,

Старонаводниць�ою.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

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

розпорядження,�зарахов�ється�до��ом�наль-

ної� власності� територіальної� �ромади� міста

Києва� з� подальшою� передачею� �� володіння

та��орист�вання�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”.

5.� Департамент�� �ом�нальної� власності�

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

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

ції)� забезпечити� �� встановленом�� поряд��

списання� демонтовано�о� майна� та� зарах�-

вання�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної� �ромади� міста� Києва� ре�онстр�йованих

об’є�тів�після�введення�їх�в�е�спл�атацію.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Гол�бчен�а�А.�К.

Голова О. Попов

Про затвердження змін 
до Статуту комунального підприємства “Київдорсервіс”

Розпорядження № 2025 від 7 листопада 2013 року
Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядуван


ня в Україні”, частини третьої статті 4 Закону У країни “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич

них осіб — підприємців”, рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 38/8322 “Про переда

чу майна комунальної власності територіальної громади міста Києва”, у зв’язку із зміною місцезнаходжен

ня підприємства, з метою приведення Статуту комунального підприємства “Київдорсервіс” до вимог зако

нодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т���ом�наль-

но�о� підприємства� “Київдорсервіс”,� затвер-

джено�о� розпорядженням� Київсь�ої� місь�ої

державної�адміністрації�від�22��вітня�2004�ро-

���№ 680�“Про�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�створення��ом�нально�о�підприємства

“Київдорсервіс”,�що�додаються.

2.� Ком�нальном�� підприємств�� “Київдор-

сервіс”� здійснити� передбачені� за�онодав-

ством�У�раїни�заходи�щодо�державної�реєс-

трації�змін�до�Стат�т��підприємства.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Костю�а

М.�Д.

Голова О. Попов

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

З додатком до розпорядження 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 24 грудня 2013 року

Про проектування та будівництво комплексу (будови) 
інженерно
транспортної інфраструктури 

(системи керування дорожнього руху) в місті Києві
Розпорядження № 2032 від 7 листопада 2013 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто
герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван

ня в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, на вико

нання рішення Київської міської ради від 30 жовтня 2008 року № 583/583 “Про заходи щодо залучення ко

мунальним підприємством “Київдорсервіс” кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку”, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Визначити� �ом�нальне� підприємство

“Київдорсервіс”�замовни�ом�прое�т�вання�та

б�дівництва� �омпле�с�� (б�дови)� інженерно-

транспортної� інфрастр��т�ри� (системи��ер�-

вання�дорожнім�р�хом)�в�м.�Києві.

2.� Ком�нальном�� підприємств�� “Київдор-

сервіс”�в��становленом��поряд��:

2.1.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�вання

�омпле�с��зазначено�о�в�п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

2.2.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

ня�прое�т��б�дівництва�відповідно�до�чинно-

�о�за�онодавства�У�раїни.

2.3.�Визначити��енеральн��підрядн��ор�ані-

зацію� з� прое�т�вання� та� б�дівництва� �ом-

пле�с�,� зазначено�о� в� п�н�ті� 1�цьо�о�розпо-

рядження,���встановленом��поряд��.

2.4.�Забезпечити�дотримання� вимо�� за�о-

нодавства� У�раїни� щодо� поряд��� ви�онання

б�дівельних�робіт.

2.5.�До�почат���робіт�одержати�в� Інспе�ції

державно�о� архіте�т�рно-б�дівельно�о� �он-

тролю� �� м.� Києві� дозвіл� на� ви�онання� б�ді-

вельних�робіт.

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

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

2.7.� Розробити� та� по�одити� в� �правлінні

Державної� автомобільної� інспе�ції� ГУ� МВС

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

ньо�о� р�х�� на� період� ви�онання� б�дівельних

робіт,� зазначених� в� п�н�ті� 1� цьо�о� розпоря-

дження.

3.� Заст�пни�ові� �олови� Київсь�ої� місь�ої

державної� адміністрації� з�ідно� з� розподілом

обов’яз�ів�прийняти�рішення�щодо�висвітлен-

ня�зміст��цьо�о�розпорядження�в�засобах�ма-

сової�інформації.

4.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о� розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Костю�а�М.�Д.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до адресних переліків об’єктів 
для виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду 

в місті Києві у 2013 році
Розпорядження № 2035 від 7 листопада 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 30 Закону України “Про місцеве самовряду

вання в Україні”, статті 15 Житлового кодексу Української РСР, рішення Київської міської ради від 08 люто

го 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”, з метою утримання житлового фонду в місті
Києві в належному технічному стані, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�адресно�о�перелі��

об’є�тів� для� ви�онання� робіт� з� �апітально�о

ремонт��по�рівель�житлових�б�дин�ів���місті

Києві� в� 2013� році,� затверджено�о� розпоря-

дженням� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої�місь-

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

трації)�від�29��вітня�2013�ро���№ 658�“Про�за-

твердження� адресних� перелі�ів� об’є�тів� для

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��жит-

лово�о�фонд��в�місті�Києві� ��2013�році”,�що

додаються.

2.�Затвердити�зміни�до�адресно�о�перелі��

об’є�тів� для� ви�онання� робіт� з� �апітально�о

ремонт�� вн�трішньоб�дин�ових� мереж� та

сходових��літин�житлових�б�дин�ів���місті�Ки-

єві�в�2013�році,�затверджено�о�розпоряджен-

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

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

від�29��вітня�2013�ро���№ 658�“Про�затвер-

дження�адресних�перелі�ів�об’є�тів�для�ви�о-

нання�робіт�з��апітально�о�ремонт��житлово-

�о�фонд�� в�місті� Києві� �� 2013� році”,�що� до-

даються.

3.�Затвердити�зміни�до�адресно�о�перелі��

об’є�тів� для� ви�онання� робіт� з� �апітально�о

ремонт�� фасадів� житлових� б�дин�ів� �� місті

Києві� в� 2013� році,� затверджено�о� розпоря-

дженням� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої�місь-

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

трації)�від�29��вітня�2013�ро���№ 658�“Про�за-

твердження� адресних� перелі�ів� об’є�тів� для

ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт��жит-

лово�о�фонд��в�місті�Києві� ��2013�році”,�що

додаються.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження� по�ласти� на� заст�пни�а� Київсь�ої

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх 

інженерних мереж ПАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд”
Розпорядження № 2040 від 7 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” від 22 травня 2013 року
№ 02712/0/2
13 та від 22 травня 2013 року № 02716/0/2
13, з метою надійного утримання та якісного обслу

говування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Прийняти� безоплатно� до� �ом�нальної

власності�територіальної��ромади�м.�Києва�та

передати���володіння�та��орист�вання�п�бліч-

ном�� а�ціонерном�� товариств�� “Київ�аз”� �а-

зопровідні�мережі�ПАТ�“Холдин�ова��омпанія

“Київмісь�б�д”� з�ідно� з� додат�ом� до� цьо�о

розпорядження�в�межах�та�на��мовах,�визна-

чених� До�овором� на� володіння� та� �орист�-

вання�майном� територіальної� �ромади�міста

Києва,� я�ий� ��ладений� 21� �вітня� 2006� ро��

між�від�ритим�а�ціонерним�товариством�“Ки-

їв�аз”�та�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь-

�ої� ради� (Київсь�ою�місь�ою�державною�ад-

міністрацією).

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�� за�ін-

чених� б�дівництвом� об’є�тів,� зазначених� �

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Заст�пни����олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації—�ерівни���апарат��ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�П�зано-

в��О.�Г.�прийняти�рішення�щодо�висвітлення

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 унесення змін до пункту 4 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 21 травня 2013 року № 747 

“Про реконструкцію вул. Вербової на ділянці 
від станції метро “Петрівка” до вул. Набережно
Рибальської 

в Оболонському районі”
Розпорядження № 2041 від 7 листопада 2013 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомо

більні дороги”, частини 4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, враховуючи
протокол від 08 серпня 2012 року № 47/2013 засідання постійно діючої конкурсної комісії по залученню ін

весторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 22 жовтня 2007 року № 1403, в межах функ

цій органу місцевого самоврядування:

Унести� зміни� до� п�н�т�� 4� розпорядження

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

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

21�травня�2013�ро���№ 747�“Про�ре�онстр��-

цію�в�л.�Вербової�на�ділянці�від�станції�метро

“Петрів�а”�до�в�л.�Набережно-Рибальсь�ої� в

Оболонсь�ом��районі”,� ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції:

“�4.�Департамент��е�ономі�и�та� інвестицій

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

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

взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�прое�тних

робіт� та� робіт� з� ре�онстр��ції� в�л.� Вербової

на�ділянці�від�станції�метро�“Петрів�а”�до�в�л.

Набережно-Рибальсь�ої� в� Оболонсь�ом�

районі� б�де� ви�он�ватись� за�рах�но�� �оштів

зал�чених���встановленом��поряд���та�відпо-

відно�до�прото�ол��засідання�постійно�діючої

�он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до

фінанс�вання� б�дівництва,� ре�онстр��ції,

реставрації� тощо� об’є�тів� житлово�о� та� не-

житлово�о� призначення� незавершено�о� б�-

дівництва,� інженерно-транспортної� інфра-

стр��т�ри�міста�Києва�від�08�серпня�2012�ро-

���№ 47/2013.".

Голова О. Попов

Про зміни у складі постійно діючої конкурсної комісії 
по залученню інвесторів до фінансування будівництва, 

реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, 

інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва
Розпорядження № 2047 від 7 листопада 2013 року

У зв’язку із змінами у персональному складі постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів
до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна

чення, незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�с�лад��постійно�ді-

ючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню�інвесто-

рів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��-

ції,� реставрації� тощо� об’є�тів� житлово�о� та

нежитлово�о� призначення,� незавершено�о

б�дівництва,� інженерно-транспортної� інфра-

стр��т�ри�міста�Києва,�затверджено�о�розпо-

рядженням� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації)�від�22�жовтня�2007�ро���№ 1403

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної� адміністрації)� від� 29� �р�дня� 2012

ро���№ 2398):

Увести�до�с�лад���омісії:

Теслен�а�П.�П. -� деп�тата� Київсь�ої� місь-

�ої�ради�(за�з�одою)

Денисю��Л.�В. -�дире�тора�Департамент�

промисловості� та� розвит��� підприємництва

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

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

2.� 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� розпоря-

дження.

Голова О. Попов

Про затвердження Положення
про Київський пансіонат ветеранів праці

Розпорядження № 2060 від 12 листопада 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в

Україні”, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2001 року № 549 “Про за

твердження типових положень про будинки
інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та
дітей”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2002 року за № 68/6356, з метою удоскона

лення діяльності інтернатних установ міста Києва:

1.� Затвердити� Положення� про� Київсь�ий

пансіонат�ветеранів�праці,�що�додається.

2.�Заст�пни����олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обо-

в’яз�ів�прийняти�рішення�щодо�висвітлення�в

засобах�масової�інформації�зміст��цьо�о�роз-

порядження.

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

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Коржа�В.�П.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про затвердження Положення 
про Київський геріатричний пансіонат

Розпорядження № 2061 від 12 листопада 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в

Україні”, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2001 року № 549 “Про за

твердження типових положень про будинки
інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та
дітей”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2002 року за № 68/6356, з метою удоскона

лення діяльності інтернатних установ міста Києва:

1.� Затвердити� Положення� про� Київсь�ий

�еріатричний�пансіонат,�що�додається.

2.�Заст�пни����олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обо-

в’яз�ів�прийняти�рішення�щодо�висвітлення�в

засобах�масової�інформації�зміст��цьо�о�роз-

порядження.

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

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Коржа�В.�П.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 524 грудня 2013 року

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва зовнішніх газопровідних мереж товариства

з обмеженою відповідальністю “Веко#Текстиль”
Розпорядження № 2063 від 12 листопада 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь#
кої ради від 15 грудня 201 1 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності те#
риторіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури”, враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Веко#Текстиль” від 15
березня 201З року № 11/05, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до ом нальної
власності територіальної ромади міста
Києва і передати володіння та орист -
вання п блічном а ціонерном товариств
“Київ аз” зовнішні азопровідні мережі то-
вариства з обмеженою відповідальністю
“Ве о-Те стиль”, з ідно з додат ом до цьо-
о розпорядження в межах та на мовах,
визначених До овором на володіння та о-
рист вання майном ом нальної власності
територіальної ромади м. Києва від 21
вітня 2006 ро , я ий ладено між від-
ритим а ціонерним товариством “Київ аз”
та 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 азопровідних мереж, зазначених
п н ті 1 цьо о розпорядження, на мовах, ви-
значених відповідним До овором.
3. Заст пни олоии 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.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

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

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

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

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

адміністрації) від 09 лютого 2012 року № 217 “Про включення 
проекту будівництва бІзнес#району “Київ#Сіті” до переліку 

об’єктів, які потребують залучення інвестицій”
Розпорядження № 2066 від 12 листопада 2013 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції,
реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно#
транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007
року № 528/1189, та рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будів#
ництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будів#
ництва, інженерно#транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протоколи
від 25 квітня 2013 року № 39/2013 та від 24 вересня 2013 року № 49/2013), з метою підвищення ефективності залу#
чення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) від 09 люто о
2012 ро № 217 “Про в лючення прое т
б дівництва бізнес-район “Київ-Сіті” до пе-
релі об’є тів, я і потреб ють зал чення ін-
вестицій” та і зміни:
1.1. У за олов розпорядження слова “Про

в лючення прое т б дівництва бізнес-район
“Київ-Сіті” замінити словами “Про в лючення
прое т омпле сної заб дови території 11- о
мі рорайон Позня ів Західних між проспе -
том М. Бажана та Дніпровсь ою набережною в
Дарниць ом районі міста Києва для б дів-
ництва (створення) ба атоф н ціонально о ді-
лово о омпле с “Київ — Сіті”.
1.2. У п н ті 2 та підп н ті 3.1 п н т 3 розпо-

рядження слова “б дівництва бізнес-район
“Київ-Сіті” замінити словами “ омпле сної за-
б дови території 11- о мі рорайон Позня ів
Західних між проспе том М. Бажана та Дніп-
ровсь ою набережною в Дарниць ом районі
міста Києва для б дівництва (створення) ба а-
тоф н ціонально о ділово о омпле с “Київ —
Сіті”.
1.3. П н т 3 розпорядження доповнити но-

вим підп н том 3.2 та о о зміст :
“3.2. Ви онавцю під отовчих робіт забезпе-

чити серед інших ви онання робіт з ідно з до-
дат ом”.
У зв’яз з цим підп н т 3.2 п н т 3 вважати

підп н том 3.3 п н т 3.
1.4. Доповнити розпорядження новим додат-
ом в реда ції, що додається.
1.5. Доповнити розпорядження новими п н -

тами 4-9 та о о зміст :
“4. Визначити територію омпле сної заб -

дови території 11- о мі рорайон Позня ів
Західних між проспе том М. Бажана та Дніп-
ровсь ою набережною в Дарниць ом районі
міста Києва для б дівництва (створення) ба-
атоф н ціонально о ділово о омпле с
“Київ — Сіті” на підставі виснов ів ТОВ “ДТЗ
Київ Б. В.”, Страте ії розвит міста Києва до
2025 ро , затвердженої рішенням Київсь ої
місь ої ради від 15 р дня 2011 ро
№ 824/7060 та Концепції страте ічно о роз-
вит міста Києва (першої стадії розроб и Ге-
нерально о план міста Києва та йо о при-
місь ої зони до 2025 ро ), схваленої рішен-

ням Київсь ої місь ої ради від 16 вересня
2010 ро № 35/4847.
5. Департамент містоб д вання та архіте -

т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) під-
от вати та подати до Київсь ої місь ої ради
прое т рішення Київсь ої місь ої ради “Про
розроблення змін до детально о план терито-
рії 11- о мі рорайон Позня и Західні Дар-
ниць ом районі м. Києва” в становленом по-
ряд .
6. Департамент земельних рес рсів ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) під от -
вати та надати замовни під отовчих робіт на
підставі відомостей місь о о земельно о а-
дастр вихідн те стово- рафічн інформацію
щодо території розташ вання об’є та, визна-
чено о п н ті 1 цьо о розпорядження, із за-
значенням доп стимих меж земельної ділян и,
відомостями про правовий стат с земельних
діляно в межах території розташ вання за-
значено о об’є та та витя з місь о о земель-
но о адастр .
7. Департамент ом нальної власності міс-

та Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції), ом нальном підприємств “Київсь е
місь е бюро технічної інвентаризації та реєс-
трації права власності на об’є ти нер хомо о
майна”, ом нальній орпорації “Київавтодор”
та іншим стр т рним підрозділам на запити
осіб, зазначених в п н тах 5-6 цьо о розпоря-
дження, або за запитом замовни а під отов-
чих робіт надати інформацію, необхідн для
ви онання під отовчих робіт.
8. Ком нальній ор анізації “Інстит т Гене-

рально о план м. Києва” на до овірних заса-
дах розробити та надати замовни під отовчих
робіт план с часно о ви ористання території за
по одженням з Департаментом містоб д вання
та архіте т ри для можливості ви ористання
при розробці ДПТ зазначеної земельної ділян-
и.
9. Департамент фінансів ви онавчо о ор а-

н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) подати пропозиції щодо
визначення джерел фінанс вання видат ів, по-
в’язаних з ви онанням подальших під отовчих
робіт.".

У зв’яз з цим п н ти 4-5 вважати відповід-
но п н тами 10-11.
1.6. Перелі об’є тів, я і потреб ють зал -

чення інвестицій, затверджений розпоряджен-
ням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
09 люто о 2012 ро № 217 “Про в лючення
прое т б дівництва бізнес-район “Київ-Сіті”

до перелі об’є тів, я і потреб ють зал чення
інвестицій”, ви ласти в реда ції, що додаєть-
ся.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва інженерних мереж товариства 

з обмеженою відповідальністю “МАКСИМУМ”
Розпорядження № 2076 від 14 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 товариства з обмеженою відповідальністю “МАКСИМУМ” (лист від
21 серпня 2013 року № 21#08/2013), протокол загальних зборів від 21 серпня 2013 року та з метою надійного
утримання та якісного обслуговування Інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самовряду#
вання:

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 обме-
женою відповідальністю “МАКСИМУМ” з ідно
з додат 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 ве-
ресня 2001 ро (зі змінами та доповнення-
ми), я а ладена між п блічним а ціонерним
товариством “Київенер о” та ви онавчим ор-
аном Київсь 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 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 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
висвітлення 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.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про затвердження Положення 
про Пуща#Водицький психоневрологічний інтернат

Розпорядження № 2077 від 14 листопада 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в

Україні”, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2001 року № 549 “Про за#
твердження типових положень про будинки#інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та
дітей”, зареєстрованого з Міністерстві юстиції України 29 січня 2002 року за № 68/6356, з метою удоскона#
лення діяльності інтернатних установ міста Києва:

1. Затвердити Положення про П ща-Во-
диць ий психоневроло ічний інтернат, що до-
дається.
2. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації з ідно з розподілом обо-
в’яз ів прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації зміст цьо о роз-
порядження.

3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-
дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Коржа
В. П.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про затвердження Положення 
про Святошинський психоневрологічний інтернат

Розпорядження № 2078 від 14 листопада 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в

Україні”, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2001 року № 549 “Про за#
твердження типових положень про будинки#інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та
дітей”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2002 року за № 68/6356, з метою удоскона#
лення діяльності інтернатних установ міста Києва:

1. Затвердити Положення про Святошин-
сь ий психоневроло ічний інтернат, що до-
дається.
2. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації з ідно з розподілом обо-
в’яз ів прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації зміст цьо о роз-
порядження.

3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-
дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Коржа
В. П.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про перезатвердження проекту “Реставрація з пристосуванням
під розміщення Державного спеціалізованого мистецького 
навчального закладу “Київська дитяча школа мистецтв № 2 

ім. М. І. Вериківського”, об’єкта по вул. Воровського, 2 
з прибудовою до нього концертної зали”

Розпорядження № 2096 від 20 листопада 2013 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто#герой Київ” та постано#

ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 “Про затвердження Порядку затвердження про#
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України”, у зв’язку з коригуванням розділів проекту “Реставрація з пристосуванням під
розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу “Київська дитяча школа мис#
тецтв № 2 ім. М. І. Вериківського” об’єкта по вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали” (в
частині конструктивних та електротехнічних рішень, пожежної безпеки, кошторисної частини проекту), в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Перезатвердити прое т “Реставрація з
пристос ванням під розміщення Державно о

спеціалізовано о мистець о о навчально о
за лад “Київсь а дитяча ш ола мистецтв № 2

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
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ім. М. І. Вери івсь о о”, об’є та по в л. Во-
ровсь о о, 2 з приб довою до ньо о онцерт-
ної зали”, врахов ючи позитивний висново
омпле сної державної е спертизи Спеціалі-
зованої державної ор анізації “Київсь а місь а
сл жба У раїнсь ої інвестиційної е спертизи
(сл жба “Київдерже спертиза”)” від 23 жовтня

2007 ро № 5753 та доповнення до цьо о по-
зитивно о виснов державно о підприємства
“Спеціалізована державна е спертна ор ані-
зація — Центральна сл жба У раїнсь ої дер-
жавної б дівельної е спертизи” від 25 верес-
ня 2013 ро № 00-1380-13/ЦБ, з та ими тех-
ні о-е ономічними по азни ами:

2. Ви ористання оштів на по риття ризи
(з ПДВ) та оштів на по риття витрат, по-
в’язаних з інфляційними процесами (з ПДВ),
що передбачені зведеним ошторисним роз-
рах н ом вартості б дівництва, замовни
здійснює на підставі об р нт вальних до -
ментів та рез льтатів їх детальної перевір и в
становленом поряд .
3. Визнати та им, що втратило чинність,

розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради.(Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 31 січня 2013 ро № 120
“Про перезатвердження прое т “Реставра-
ція з пристос ванням під розміщення Дер-
жавно о спеціалізовано о мистець о о на-
вчально о за лад “Київсь а дитяча ш ола

мистецтв № 2 ім. М. І. Вери івсь о о”, об’є -
та на в л. Воровсь о о, 2 з приб довою до
ньо о онцертної зали” Шевчен івсь ом
районі".
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 ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Показники Одиниці
виміру Кількість

Характер будівництва�реставрація

Ступінь вогнестійкості будинку � II

Площа ділянки га 0,2451

Площа забудови м2 1671,80

Поверховість пов. 2; 5 (у т.ч., мансардний)

Будівельний об'єм мЗ 30873,87

Загальна площа м2 7143,66

Кількість класів та навчальних кабінетів шт. 44

Чисельність учнів (одночасно) чол. 300

Тривалість будівництва міс. 18,00

Загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом на
01.05.2013, у тому числі: тис.грн 79184,513

будівельно�монтажні роботи тис.грн 42965,590

устаткування, меблі, інвентар тис.грн 17857,370

пусконалагоджувальні роботи тис.грн 369,311

інші витрати тис.грн 17992,242

Із загальної кошторисної вартості виконано станом на
23.01.2013 р., у тому числі: тис.грн 36280,190

� будівельно�монтажні роботи тис.грн 26118,842

� устаткування, меблі, інвентар тис.грн 683,387

� інші витрати тис.грн 9477,961

Про зарахування 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
необоротних активів та капітальних інвестицій (витрат) 

на проведення ремонтів об’єктів благоустрою 
та озеленення

Розпорядження № 2097 від 20 листопада 2013 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,

частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства фі#
нансів України від 27 квітня 2000 року № 92 “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 7 “Основні засоби”, враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080
“Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, листи комунального об’єд#
нання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” від 14 серпня 2013
року № 148#05#2555, від 16 серпня 2013 року № 148#05#2604 та № 148#05#2605, від 28 серпня 2013 року
№ 148#05#2936, від 29 серпня 2013 року № 148#05#2948, від 30 серпня 2013 року № 148#05#2972, від 30 серп#
ня 2013 року № 148#05#2973, від 03 вересня 2013 року № 148#05#2994, від 03 вересня 2013 року № 148#05#
2995, від 06 вересня 2013 року № 148#05#3053, лист комунального підприємства по утриманню зелених на#
саджень Солом’янського району м. Києва від 12 серпня 2013 року № 931, лист комунального підприємства по
утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва від 15 серпня 2013 року № 921, комунально#
го підприємства по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва від 15 серпня 2013 року
№ 1241, комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва від 23
серпня 2013 року № 892, лист комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївсько#
го району м. Києва від 21 серпня 2013 року № 516, лист комунального підприємства по утриманню зелених
насаджень Святошинського району м. Києва від 20 серпня 2013 року № 44/06#903, лист комунального під#
приємства по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва від 29 серпня 2013 року № 01#09#
840, лист комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва від
30 серпня 2013 року № 527, лист комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницько#
го району м. Києва від 30 серпня 2013 року № 793, лист комунального підприємства по утриманню зелених
насаджень Шевченківського району м. Києва від 04 вересня 2013 року № 1339 та в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Зарах вати до ом нальної власності те-
риторіальної ромади міста Києва новоство-
рені необоротні а тиви та за ріпити їх на пра-
ві осподарсь о о відання за ом нальними
підприємствами по триманню зелених наса-
джень районів міста Києва з ідно з додат ом
1 до цьо о розпорядження.
2. Зарах вати до ом нальної власності те-

риторіальної ромади міста Києва апітальні
інвестиції (витрати) на проведення апіталь-
них ремонтів об’є тів бла о строю та озеле-

нення з ідно з додат ом 2 до цьо о розпоря-
дження.
3. Ком нальном об’єднанню зелено о б -

дівництва та е спл атації зелених наса-
джень міста “Київзеленб д” в становлено-
м поряд здійснити передач необоротніх
а тивів та апітальних інвестицій (витрат)
ом нальним підприємствам по триманню
зелених насаджень районів м. Києва, зазна-
ченим п н ті 1 та 2 цьо о розпорядження,
та надати до Департамент ом нальної

Про організацію профілактичних заходів  щодо захисту 
населення м. Києва від захворювань на грип та інші гострі 

респіраторні захворювання в епідсезон 2013#2014 років
Розпорядження № 2100 від 20 листопада 2013 року

Відповідно до статті 5 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, Закону України
“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, наказу Міністерства охорони здо#
ров’я України від 09 лютого 1998 року № 30 “Про заходи щодо профілактики і боротьби з грипом та гостри#
ми респіраторними інфекціями в Україні”, враховуючи постанову першого заступника головного держав#
ного санітарного лікаря України від 16 вересня 2013 року № 20 “Про забезпечення заходів щодо профілакти#
ки грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 2013#2014 років”, з метою запобігання ви#
никненню епідемічних ускладнень та захисту населення м. Києва від захворювань на грип та гострі респіра#
торні вірусні інфекції, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Департамент охорони здоров’я ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації):
1.1. Провести під отов за ладів охорони

здоров’я міста Києва до роботи в мовах епі-
демічно о підйом захворюваності на рип та
інші острі респіраторні вір сні інфе ції (да-
лі — ГРВІ), створити запас противір сних
препаратів, лі вальних препаратів, дезінфі-
ючих, антисептичних засобів, засобів інди-

від ально о захист медичних працівни ів,
спеціальної медичної апарат ри, тест-сис-
тем, реа ентів та витратних матеріалів для
проведення вір соло ічних досліджень на
рип, омпле т вання бри ад для надання
онс льтативної допомо и.
1.2. Ор аніз вати та провести навчання ме-

дичних працівни ів з питань ліні и, діа ности-
и, лі вання та профіла ти и рип та ГРВІ.
1.3. Забезпечити ор анізацію забор мате-

ріал від хворих на рип та ГРВІ, в перш чер-
— в ор анізованих оле тивах, а та ож від

осіб із тяж ою лінічною артиною, з метою
ідентифі ації зб дни а захворювання.
1.4. Забезпечити проведення передсезон-

ної профіла ти и рип в р пах епідемічно о
ризи за рах но аси н вань, передбачених
бюджеті міста Києва на 2013 рі на ви о-

нання місь ої цільової про рами “Здоров’я
иян” на 2012-2016 ро и, затвердженої рі-
шенням Київсь ої місь ої ради від 15 березня
2012 ро № 208/7545.
1.5. Забезпечити в передепідемічний пе-

ріод 2013-2014 ро ів ор анізацію та прове-
дення в становленом поряд щеплень про-
ти рип медичним працівни ам за ладів охо-
рони здоров’я, що надають первинн та е с-
трен медичн допомо , приймальних відді-
лень лі вально-профіла тичних за ладів, що
належать до ом нальної власності територі-
альної ромади міста Києва, а та ож праців-
ни ам та вихованцям б дин ів дитини, підпо-
ряд ованих Департамент охорони здоров’я.
1.6. Забезпечити дотримання належних
мов транспорт вання і збері ання ва цин,
передбачених для проведення щеплень про-
ти рип незахищеним р пам населення.
1.7. На період можливо о інтенсивно о під-

йом захворюваності на рип та інші ГРВІ, пе-
редбачити зал чення додат ово о медично о
персонал для своєчасно о надання медич-
ної допомо и населенню.
1.8. Передбачити виділення додат ової
іль ості ліжо для оспіталізації хворих та
оперативне їх роз ортання при за остренні
епідемічної сит ації.
1.9. Забезпечити здійснення санітарно-ос-

вітньої роботи серед населення про заходи
індивід альної і оле тивної профіла ти и
рип та ГРВІ, необхідності своєчасно о
звернення за медичною допомо ою разі по-
яви озна захворювання.
1.10. Спільно з Департаментом освіти і на-
и, молоді та спорт ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) ор аніз вати впрова-
дження інформаційно-просвітниць их про-
рам, інтера тивних форм роботи для отри-
мання знань і форм вання життєвих навичо
щодо профіла ти и рип та ГРВІ.
2. Департамент соціальної політи и ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) за-
безпечити в передепідемічний період 2013-
2014 ро ів ор анізацію та проведення в ста-

новленом поряд щеплень проти рип
працівни ам та вихованцям дитячих б дин ів,
прит л ів для неповнолітніх, працівни ам та
меш анцям б дин ів-інтернатів для ромадян
похило о ві та інвалідів, що підпоряд овані
Департамент .
3. Департамент освіти і на и, молоді та

спорт ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
забезпечити в передепідемічний період 2013-
2014 ро ів ор анізацію та проведення в ста-
новленом поряд щеплень проти рип пра-
цівни ам та вихованцям ш іл-інтернатів для ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених бать івсь о о
пі л вання, що належать до ом нальної влас-
ності територіальної ромади міста Києва.
4. Керівни ам ом нально о підприємства

“Київсь ий метрополітен” та ом нально о
підприємства “Київпастранс” забезпечити в
передепідемічний період 2013-2014 ро ів ор-
анізацію та проведення становленом по-
ряд щеплень проти рип працівни ам, що
працюють р хомом с ладі.
5. Ком нальном підприємств “Фармація”

забезпечити аптечн мереж достатньою
іль істю противір сних, лі вальних і вітамін-
них препаратів, засобів неспецифічної профі-
ла ти и рип і острих респіраторних захво-
рювань, а та ож засобів індивід ально о за-
хист (мас и, мові р авич и тощо) та без-
перебійн їх реалізацію.
6. Просити Головне правління Держсан-

епідсл жби м. Києві:
6.1. Забезпечити моніторин за цир ля-

цією вір сів, за захворюваністю населення
міста на рип та ГРВІ, в перш чер — в ор-
анізованих оле тивах, а та ож осіб з тяж-
им лінічним перебі ом хвороби.
6.2. У разі с ладнення епідемічної сит ації

з рип та ГРВІ не айно виходити з лопотан-
ням до ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) щодо введення в місті Києві обмеж валь-
них протиепідемічних заходів.
6.3. Інформ вати ви онавчий ор ан Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь місь державн
адміністрацію) про стан захворюваності на
рип та ГРВІ і необхідні профіла тичні та про-
тиепідемічні заходи.
7. Районним в місті Києві державним адмі-

ністраціям забезпечити:
7.1. Проведення ерівни ами підприємств,
станов та ор анізацій незалежно від форми
власності відповідної роботи з профіла ти и
рип та ГРВІ.
7.2.3дійснення омпле с робіт для підтри-

мання необхідно о температ рно о режим в
дитячих, освітніх, лі вально-профіла тичних
становах, житлових приміщеннях, на транс-
порті тощо.
8. Департамент с спільних ом ні ацій ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації):
8.1. Забезпечити висвітлення в засобах

масової інформації зміст цьо о розпоря-
дження.
8.2. Забезпечити інформ вання населення

щодо епідемічної сит ації в місті, особистої та
с спільної профіла ти и рип та інших ГРВІ
через засоби масової інформації.
9. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) опії а тів приймання-пе-
редачі.
4. Ком нальним підприємствам по три-

манню зелених насаджень районів м. Києва
збільшити вартість об’є тів, я і належать до
ом нальної власності територіальної рома-
ди міста Києва і за ріплені за підприємства-
ми на праві осподарсь о о відання, на вар-
тість апітальних інвестицій (витрат) на їх а-
пітальний ремонт з ідно з додат ом 2 до цьо-

о розпорядження та відобразити в б х ал-
терсь ом облі .
5. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації — ерів-
ни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) П занова О. Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Про прокладання зовнішніх мереж 

газопостачання до нежитлової будівлі 
на Набережному шосе, 25 літ. 3 

у Печерському районі
Розпорядження № 2098 від 20 листопада 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 6, 22, 23, 26 Закону України “Про дорожній рух”, враховуючи рі(
шення Київської міської ради від 18 квітня 2013 року № 260/9317 “Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Червоний Хамелеон”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі з правом реконструкції під заклад громадського харчування на Набе(
режному шосе, 25 літ. 3 у Печерському районі м. Києва”, договір оренди земельної ділянки від 16 вересня 2013 року № 4472 та зважаючи на звер(
нення товариства з обмеженою відповідальністю “Червоний Хамелеон” від 26 вересня 2013 року № 9/4501, в межах функцій органу місцевого са(
моврядування:

1. Товариств з обмеженою відповідальністю “Червоний Ха-
мелеон” (далі-ТОВ “Червоний Хамелеон”) в термін з 15 р д-
ня 2013 ро до 20 березня 2014 ро відповідно до розроб-
леної та затвердженої встановленом поряд прое тно-
ошторисної до ментації здійснити від ритим способом про-
ладання азопровод середньо о тис під б дівлі на Набе-
режном шосе, 25 літ. З з част овим розриттям трот ар на
Набережном шосе з подальшим приєднанням до існ ючих
мереж середньо о тис на почат б львар Др жби народів
(біля мост Патона) Печерсь ом районі з тимчасовим част-
овим зайняттям парної сторони проїзної частини та трот -
ар .
2. ТОВ “Червоний Хамелеон”:
2.1. У ласти до овір з власни ом мереж відповідно до чин-

но о за онодавства.
2.2. Забезпечити дотримання вимо чинно о за онодавства

щодо поряд ви онання робіт.
2.3. Розробити та по одити в УДАІ ГУ МВС У раїни в м. Ки-

єві схем ор анізації дорожньо о р х та пішоходів на період
проведення робіт.
2.4. Роботи ви онати з ідно з Правилами бла о строю

м. Києва, затвердженими рішеннями Київсь ої місь ої ради
від 25.12.2008 № 1051/1051.

2.5. Забезпечити встановлення в місцях ви онання робіт
дорожніх зна ів, о ородж вальних засобів та си нальних ліх-
тарів.
2.6. Після завершення робіт відновити по риття проїзної

частини за типом існ ючо о, а трот арів — на всю ширин
та довжин в межах розриття або зайняття фі рними еле-
ментами мощення та передати за а том ом нальном під-
приємств “Шляхово-е спл атаційне правління по три-
манню автомобільних шляхів та спор д на них Печерсь о о
район ”.
3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне ви онання

робіт по ласти па дире тора ТОВ “Червоний Хамелеон” Пах-
на А. М.
4. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої державної адмініс-

трації з ідно з розподілом обов’яз ів прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації зміст цьо о розпо-
рядження.
5. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти

на заст пни ів олови Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції з ідно з розподілом обов’яз ів.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

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

ІНФОРМАЦІЯ

Департамент ом нальної власності м. Києва про підс м и
проведення он рс №108-ПР з відбор с б'є тів оціночної
діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної

оцін и об'є тів, що належать територіальній ромаді
м. Києва, з метою їх приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК
до с д в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни

ГРОМАДЯНКУ ФАСТ ІРИНУ ІВАНІВНУ, 09.04.1975 Р.Н.
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання

я ості відповідача справі № 757/24233/13-ц за позовом Житлово-б дівельно о
ооператива "Вчитель" до Фаст Ірини Іванівни про стя нення забор ованості за
житлово- ом нальні посл и — я е від ладено до 12.00 20.01.2014 ро і відб -
деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 16, с ддя Мос ален о К.О.

Пропон ємо подати всі раніше неподані до ази.
Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.
Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або

не повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то Ваш відс т-
ність на підставі наявних ній до азів.

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК У раїни, з оп блі -
ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим про час та
місце роз ляд справи.

СУДОВА ПОВІСТКА цивільній справі №757/21943/13-ц

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д відпові-
дача Череп Д.Г., я ий проживає за адресою: м. Київ, в л. І. К дрі,
37, в. 33, справі №757/21943/13-ц за позовом Череп І.B. до
Череп Д.Г. про розірвання шлюб та поділ майна подр жжя, я е від-
б деться 3 січня 2014 р. о 15.00, за адресою: м. Київ, в л. Хреща-
ти , 42-А, аб. 36.

З оп блі ванням о олошення відповідач вважається повідомле-
ним про день, час та місце роз ляд справи і, в разі неяв и до с д ,
справа може б ти роз лян та йо о відс тності на підставі наявних
ній даних чи до азів.

С ддя Глад н Х.А.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд приміщення 2, 3 поверхів та підвал за-
альною площею 440,80 в. м, розташованих за адресою: м. Київ, в л. Фр нзе,
15/1, літ. Б для розміщення ом нально о підприємства, я е част ово фінанс -
ється з бюджет з розрах н ом орендної плати в розмірі 1 рн в рі без рах -
вання ПДВ за перший місяць оренди. Термін прийняття заяв про оренд —
10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2, По-
дільсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 417-14-61.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 30 січня
2014 ро о 9.00 відповідачів Т ач а Вітілія Ми олайовича, Хомен о
Наталію Гри орівн по справі за позовом Климен о І.М. до Т ач
В.М., Хомен о Н.Г., третя особа: ВГІРФО про визнання особи та ою,
що втратила право орист вання житлом.

Відповідачі ви ли аються с дове засідання, разі їх неяв и спра-
ва роз лядатиметься їх відс тність.

С ддя Савиць ий О.А.

27 р дня 2013 ро о 10.00 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" проводить вста-
новлення меж земельної ділян и за адресою: в л. Са са ансь о о, 98
Шевчен івсь ом районі м. Києва (ТП-5070).
Державне районне ом нальне на ово-виробниче медичне під-

приємство Старо иївсь о о район м. Києва "МЕДИНАР" 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.

Деснянсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що
27.01.2014 ро о 9.30 призначено роз ляд цивільної справи за
позовом ПАТ КБ "Приват-бан " до Тополь Єв ена Геор ійовича про
стя нення забор ованості, Тополь Єв ена Геор ійовича ви ли аєть-
ся с дове засідання я відповідач. В разі неяв и справ б де роз-
лян то відс тність відповідача. Адреса с д : м. Київ, пр. Мая ов-
сь о о, 5-в, аб. 23.

С ддя І.В. Петріщева

ІНФОРМАЦІЯ

Департамент ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення он рс №107-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності,
я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

ІНФОРМАЦІЯ

Департамент ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення он рс №106-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності,
я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

О олошення орендодавця Інстит т моле лярної біоло ії і енети и НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юридична
адреса, телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання
та місцезна-
ходження

об'є та оренди

Реєстро-
вий номер
майна

За альна
площа,
в.м.

Вартість май-
на за неза-
лежною оцін-

ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета ви о-
ристання

Інші
мови

1
Національна
а адемія на

У раїни

ІМБіГ НАНУ (03680,
м. Київ, в л. А адемі а
Заболотно о, 150),
тел. 526-96-22

Приміщення
№14, 1 поверх
Інсе тарію ІМБіГ

НАНУ

05417101-
ОУТЛИЯ006

9,4 55900,00 До трьох ро ів
Інше ви орис-
тання майна

-

№
п/п

Адреса об'є та
С б'є т оціночної ді-
яльності — перемо-

жець он рс

1.
Нежилі приміщення площею 103,3 в.м —
м. Київ, в л. Прорізна, 10, літ."А"

ТОВ "Промислова
омпанія "Селтим"

2.
Нежилі приміщення площею 183,1 в.м —
м. Київ, в л. П ш інсь а, 39, літ."А,А' "

ТОВ "Промислова
омпанія "Селтим"

3.
Нежилі приміщення площею 68,2 в.м —
м. Київ, в л. Прорізна, 16/2, літ."А"

ТОВ "Промислова
омпанія "Селтим"

4.
Нежилий б дино площею 32,8 в.м —
м. Київ, в л. Лайоша Гавро, 17, літ."Б"

ФОП Льодін Ю.П.

№ п/п Адреса об'є та С б'є т оціночної діяльності — переможець он рс

1. Нежилі приміщення площею 40,5 в.м — м.Київ, в л. О.Гончара, 15/3, літ."А" Універсальна товарна біржа "Національні рес рси"

2. Нежилі приміщення площею 111,8 в.м — м.Київ, в л. К рсь а, 10, літ."А" ТОВ "Євролізин "

3. Нежилі приміщення площею 66,7 в.м — м.Київ, в л. Білор сь а, 34, літ."А" ТОВ "Євролізин "

4. Нежилі приміщення площею 48,5 в.м — м.Київ, в л. Фран а Івана, 27/31, літ. "А" Універсальна товарна біржа "Національні рес рси"

5. Нежилі приміщення площею 58,5 в.м — м.Київ, просп. Перемо и, 75/2, літ. "А" ТОВ "Росава-Сервіс"

6. Нежилі приміщення площею 114,2 в.м — м.Київ, в л. Володимирсь а, 19 ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

7. Нежилі приміщення площею 19,6 в.м — м.Київ, в л. Мала Житомирсь а, 10 ФОП Каїрсь ий О.О.

8. Нежилі приміщення площею 176,9 в.м — м.Київ, в л. Сімферопольсь а, 7/2, літ. "А" ФОП Гира М.С.

№ п/п Адреса об'є та С б'є т оціночної діяльності — переможець он рс

1 Нежилі приміщення площею 117,9 в.м — м.Київ, в л. Я ба Коласа, 17 ТОВ "Консалтин ове підприємство "Оріяна"

2 Нежилі приміщення площею 81,2 в.м — м.Київ, в л. Василь івсь а, 55 ФОП Коломієць Л.В.

3 Нежилі приміщення площею 486,9 в.м — м.Київ, в л. Б дищансь а, 7, літ."А" Універсальна товарна біржа "Національні рес рси"

4 Нежилі приміщення площею 143,6 в.м — м.Київ, в л. Ла ерна, 46/48 ФОП Коломієць Л.В.

5 Нежилі приміщення площею 17,9 в.м — м.Київ, в л. Щерба ова, 42, літ."А" ФОП Каїрсь ий О.О.

6 Нежилі приміщення площею 65,5 в.м — м.Київ, в л. Артема, 35 ФОП Каїрсь ий О.О.

7 Нежилі приміщення площею 36,8 в.м — м.Київ, в л. Артема, 55 ФОП Каїрсь ий О.О.

8 Нежилі приміщення площею 39,8 в.м — м.Київ, в л. Мазепи Івана, 3, літ."А" ТОВ "Євролізин "

9 Нежилі приміщення площею 33,8 в.м — м.Київ, в л. Я ба Коласа, 15а, літ."А" ФОП Ч бен о Д.В.

10 Нежилі приміщення площею 148,5 в.м — м.Київ, в л. Сім'ї Хохлових, 1, літ."А" ФОП Гира М.С.

11 Нежилі приміщення площею 70,25 в.м — м.Київ, б льв. Лесі У раїн и, 27/2, літ."А" ФОП Гира М.С.

12 Нежилі приміщення площею 214,0 в.м — м.Київ, просп. В.Мая овсь о о, 26 ТОВ "БЮРО ОЦІНОК"

13 Нежилі приміщення площею 204,0 в.м — м.Київ, в л. Гончара Олеся, 71 літ."А" ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

14 Нежилі приміщення площею 18,7 в.м — м.Київ, в л. Хрещати , 29/1, літ."А" ТОВ "Росава-Сервіс"

15 Нежилі приміщення площею 829,5 в.м — м.Київ, в л. К рчатова, 23, літ."А" ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

16 Нежилий б дино площею 510,7 в.м — м.Київ, в л. К дрявсь а, 9, літ."Б" ФОП Ч бен о Д.В.

17 Нежилі приміщення площею 795,6 в.м — м.Київ, в л. Кривоноса Ма сима, 29, літ."А" ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

18 Нежилі приміщення площею 374,9 в.м — м.Київ, в л. Хар івсь е шосе, 156, літ."А" ТОВ "БІ ДЖІ ТІ КОНСАЛТИНГ"

19 Нежилі приміщення площею 142,0 в.м — м.Київ, в л. Прорізна, 18/1 Г ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

20 Нежилий б дино площею 90,6 в.м — м.Київ, в л. Гр шевсь о о, 3-В, літ."А" ТОВ "БІ ДЖІ ТІ КОНСАЛТИНГ"

21 Нежилі приміщення площею 10,3 в.м — м.Київ, в л. Ст са Василя, 25, літ."А" ФОП Льодін Ю.П.

22 Нежилі приміщення площею 70,0 в.м — м.Київ, просп. Гон адзе Геор ія, 5, літ."А" Універсальна товарна біржа "Національні рес рси"

23 Нежилі приміщення площею 56,0 в.м — м.Київ, в л. П ш інсь а, 32, літ."А,АІ " ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

24 Нежилі приміщення площею 20,6 в.м — м.Київ, в л. По ровсь а, 9ж ТОВ "Самсон"
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Відповіді на сканворд 
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яйцеподібний

обрис

Температура 	 1°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 97 %

Температура +4°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура 0°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 96 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 24 ãðóäíÿ 2013 ðîêó

ранок день вечір
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1921 — Óêðà¿íñüêà ðàäà íàðîä-

íîãî ãîñïîäàðñòâà ïðèð³âíÿëà ïå-

ðåâåçåííÿ ðîá³òíèê³â, çàâåðáîâà-

íèõ äëÿ Äîíáàñó, äî â³éñüêîâèõ ïå-

ðåâåçåíü. 

1922 — ó Êèºâ³ Ãóáåðíñüêèé íà-

ðîäíèé ñóä ïîñòàíîâèâ ðîçãëÿäàòè

â åêñòðåíîìó ïîðÿäêó ñïðàâè,

ïîâ`ÿçàí³ ç àðåøòîì ñàìîãîííèê³â. 

1924 — Êîì³íòåðí ïîñòàíîâèâ

ë³êâ³äóâàòè Óêðà¿íñüêó êîìïàðò³þ,

à ¿¿ ÷ëåí³â ïðèéíÿòè äî Êîìïàðò³¿

Óêðà¿íè, ñòâîðåíî¿ â êâ³òí³ 1918

ðîêó â Óêðà¿í³ ðîñ³éñüêèìè á³ëü-

øîâèêàìè. 

1925 — ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî îñ³í-

í³é ïëàí ïîñòà÷àííÿ ñåëÿí ÓÐÑÐ

íàñ³ííºâèì çåðíîì âèêîíàíî íà

96 %. Ïîòðåáè íåâðîæàéíèõ ðàéî-

í³â ó íàñ³ííºâîìó çåðí³ ïîâí³ñòþ

çàäîâîëåíî. 

1939 — â³äáóëèñÿ âèáîðè ó ì³ñü-

ê³ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â. Ó Êèº-

â³ ç 627 916 âèáîðö³â âçÿëè ó÷àñòü

ó ãîëîñóâàíí³ 625 734 (99,65 %) îñ³á.

Âèáîðö³ ãîëîñóâàëè çà êàíäèäàò³â

"ñòàë³íñüêîãî áëîêó êîìóí³ñò³â ³

ïîçàïàðò³éíèõ". 

1977 — ó Ãîëîâí³é ðåäàêö³¿ Óêðà-

¿íñüêî¿ ðàäÿíñüêî¿ åíöèêëîïåä³¿

âèéøîâ ïåðøèé òîì äðóãîãî âè-

äàííÿ ÓÐÅ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Öÿ

ôóíäàìåíòàëüíà ïðàöÿ âèäàºòüñÿ ó

äâàíàäöÿòè òîìàõ óêðà¿íñüêîþ òà

ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Американська поліція виявила в гітарному
чохлі роздягненого й мокрого чоловіка,
повідомляє UPI. Інцидент відбувся на пів�

день від міста Маськоги, штат Оклахома,
близько третьої години дня у вівторок, 10
грудня. 

З'ясувалося, що 31
річний Закері Адерс заліз у гітарний кофр,

намагаючись у такий спосіб зігрітися. Річ у тім, що незадовго до

цього він провалився під кригу на ставку, а потім зняв із себе мок


рий одяг і заліз в чохол, ховаючись від холоду. Його виявили міс


цеві жителі, які звернулися до служби порятунку. 

Поліцейські, які виїхали на місце виклику, розповіли, що

Адерс дуже сильно змерз і навіть не міг розмовляти. Бідолаху від


правили до медичної установи, де його оглянули, але не знайшли

загрозливих життю і здоров'ю ушкоджень. Чоловіка незабаром

виписали. Як він почуває себе на сьогодні, не уточнюється. 

В день події температура повітря в районі Маськоги опускала


ся при сильному вітрі до мінус шести градусів за Цельсієм �

Чоловік заліз голяка в чохол 
зпід гітари, аби зігрітися 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 24 ãðóäíÿ

ОВНИ,� бер�чись� за� справи,� сім� разів� відмірте,

один�раз�відріжте,�тоді�зе�ономите�сили�і�заробите

чимало�балів�на��ористь�майб�тньої��ар`єри.�Любіть

свою�професію,�за�охайтеся�в�шефа,�тоді�поспіша-

тимете�на�робот�,�я��на�свято!�Чолові�и,�я�і��олись

недо�охали,� приречені� на� "реін�арнацію"� давньо�о

сл�жбово�о�роман��(до��інця�січня).�

ТЕЛЬЦІ,�ви�стриножені�п�тами�давньої�любовної

пристрасті�і�розірвати�їх�по�и�що�не�спроможні,�то-

м��нама�айтеся�відновити�стос�н�и� з�обранцем�на

вищом�� д�ховном�� рівні� з� �рах�ванням� доп�щених

помило�,�аби�знов��не�наст�пити�на�ті�ж�самі��раблі.�

БЛИЗНЯТА,�всти�айте�вдома�й�на�роботі,�бо,��и-

н�вши�я�ір�в�сімейній��авані�та�зайнявшись�поб�тови-

ми��лопотами,�ви�можете�про�авити�форт�н�,�я�а�очі-

��є� на� с�спільній� арені,� де� вас� цін�ють� я�� висо�о�о

професіонала,� і� де� потрібно� ��ріпити� мости� ділової

співпраці�на�майб�тнє.�

РАКИ, проженіть� с�андально�о� біси�а,� облиште

дис��сії�з�бла�овірними,�нині�можна�мирно�про�все�до-

мовитися�та�дійти�з�оди,��спішно�вирішивши�спірні�пи-

тання,�поставивши�на�перше�місце�вимо�и�половин�и.�

ЛЕВИ,� дбайливо� поставтеся� до� власно�о� здо-

ров`я,�ім�нітет�низь�ий�і�тринь�ати�доро�оцінний�по-

тенціал�на�розва�и�вам�протипо�азано.�Кожна��рих-

та�сил�має�б�ти�в�ладена�з�пра�тичним�прицілом.�

ДІВИ, �оді��омпле�с�вати,�ви�привабливі�й�еротич-

ні,�відважно�запалюйте�любовний�фа�ел!�Він�освітить

сердечний� шлях,� де� очі��ється� чимало� щасливих

сюрпризів,�і�навіть�завітає�із�мин�ло�о�давнє��охання.�

ТЕРЕЗИ, ваші�жертви�на�вівтар�домашньо�о�бла�опо-

л�ччя�о��пляться�з�лихвою.�Дерзайте,�майб�тнє�сімей-

но�о��нізда���ваших�р��ах!�День��армічний,�том��ні�ом�

нічо�о� не� нав`яз�йте,� а� че�айте,� �оли� вас� попросять

щось�зробити,�а�потім�вми�айте�тр�довий�ент�зіазм.�

СКОРПІОНИ в�отре�впевняться,�що�давній�др��

ліпше�нових�двох,� тримайтеся�тих,�з��им�пройшли

�різь�во�онь,�вод��і�мідні�тр�би.�Чолові�и,�на�вашо-

м��полі�з`явиться�давня�подр��а,�з�я�ою��олись�єд-

нали�романтичні�поч�ття.�

СТРІЛЬЦІ, тис���ар`єрних�проблем�нехай�вас�не�ля-

�ає,�вони�до�болю�знайомі�і�вам�під�сил�.�Коли�пост�п-

лять�ви�ідні�ділові�завдання�та�пропозиції�–�по�одж�й-

теся�та�заробляйте.�Матеріальні�бла�а�нині�є�символом

щастя,�сьо�одні�таланитиме�і�в��рошах,�і�в��оханні!�

О�рилені�щастям�КОЗЕРОГИ виходять�на�новий

еволюційний�вито��і�пережив�ть�трі�мф�самоствер-

дження� (ви� най�ращі,� найвпливовіші!),� що� прол-

лється�бальзамом�на�честолюбство.�Головне�–�ні�о-

�о�ні�в�чом��не�пере�он�вати,�пам`ятаючи,�що��ож-

на�людина�має�право�на�власн��д�м��.�

ВОДОЛІЇ, з�адайте�про�свої�моральні�та�матері-

альні� обов`яз�и,� де� з�рішили.� І� мерщій� за�рийте

бор�ові� "дір�и",� зробити� це� б�де� ле��о,� тіль�и� не

в�лючайте�ініціатив�,�а�доче�айтеся,��оли�обстави-

ни�с�лад�ться�на�ваш���ористь.�

РИБИ, я�що�пра�нете�зміцнити�шлюбний�союз�–

ладьте� з� бла�овірними,� живіть� д�ша� в� д�ш�,� вони

справжні�др�зі,�взірець�вн�трішньої�чистоти�та�діло-

во�о� раціоналізм�,� �армонійне� доповнення� вашої

ч�ттєвої�нат�ри �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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