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5Хрещатик 18 листопада 2011 року

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №130 (1001)

П’ЯТНИЦЯ,
18 листопада
2011 року

Про перейменування комунального підприємства "Київський міський центр
розвитку рибного господарства" виконавчого органу Київради (Київської

міської державної адміністрації) та деякі інші питання його 
фінансово�господарської діяльності

Рішення Київської міської ради № 378/6594 від 27 жовтня 2011 року

Відповідно до статей 57, 58, 63, 78 Господарського кодексу України, статей 41, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців", з метою приведення уста�
новчих документів комунального підприємства у відповідність до вимог чинного законодавства, забезпечення ефективного вико�
ристання комунального майна та впорядкування діяльності підприємств комунальної власності Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати комунальне підприємство "Київський міський
центр розвитку рибного господарства" виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) в комунальне підприємство

"Міський магазин" виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації).

2. Віднести комунальне підприємство "Міський магазин" виконавчого

органу Київради (Київської міської державної адміністрації) до сфери
управління Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового об%
слуговування населення виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації).

3. Визначити, що комунальне підприємство "Міський магазин" вико%
навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) є пра%
вонаступником комунального підприємства "Київський міський центр
розвитку рибного господарства" виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації).

4. Встановити розмір статутного капіталу комунального підприєм%
ства "Міський магазин" виконавчого органу Київради (Київської місь%
кої державної адміністрації) 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч)
гривень.

5. Внести зміни до статуту комунального підприємства "Київський
міський центр розвитку рибного господарства" виконавчого органу Київ%
ради (Київської міської державної адміністрації), виклавши його в новій
редакції, що додається.

6. Закріпити за комунальним підприємством "Міський магазин" вико%
навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на
праві господарського відання нежитлові приміщення з № 1 по № 15 (гру%
пи приміщень № 22), з № 1 по № 7 (групи приміщень № 29), в літ. А за%
гальною площею 363,8 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул.
Червоноармійська (Велика Васильківська), 6, та передати вказані нежит%
лові приміщення з балансу комунального підприємства "Київжитлоспец%
експлуатація" на баланс комунального підприємства "Міський магазин"
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

7. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс%
трації):

7.1. Здійснити організаційно%правові заходи щодо виконання пункту 1
цього рішення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника го%
лови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 02.12.10 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва" 
(зі змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради № 46/6262 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7, 11 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ" (зі змінами та доповненнями), враховуючи звернення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від
26.05.11 № 02/03�1594, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести у додаток 3 до рішення Київради від 02.12.10 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва" зміни та доповнення, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький
Додаток 

до рішення Київської міської ради від 22вересня 2011року № 46/6262

Зміни та доповнення до додатку 3 до рішення Київської міської ради від 02.12.10 № 284/5096

1. Доповнити розділ “Дитячі дошкільні заклади" таблиці 1 "Освіта" позиціями 72, 73, 74 такого змісту

2. Таблицю 3 “Фізкультура і спорт" викласти в такій редакції:

3. Таблицю 4 "Соціальний захист населення" викласти в такій редакції:

4. Позиції 1%16 розділу "Комунальне підприємство "Автотранспортник" таблиці 5 "Інші галузі (торгівля, громадське харчування, побут, транспорт тощо) ", викласти в такій редакції:

5. Позицію "Всього" розділу "Комунальне підприємство "Автотранспортник" таблиці 5 "Інші   галузі (торгівля, громадське харчування, побут, транспорт тощо) " викласти в такій редакції:

6. Позицію 5 розділу "Комунальне підприємство "Оптова база" с. Бортничі, вул. Леніна, 42" таблиці 5 "Інші галузі" (торгівля, громадське харчування, побут, транспорт тощо)" викласти в такій редакції:

7. Назву розділу І "Основні засоби" таблиці 7 "Житлове господарство" викласти в такій редакції: 

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега 

№ Назва
підприємств,

установ,
організацій

Вартість активів (тис. грн.) Інші
необоротні

активи

Характеристика, будинків, споруд, приміщень Кількість
населення, яке
обслуговується

(потужність)

Контингент Штатні
одиниці

Кількість
ставокнеоборотні активи Адреса

Площа,
кв. м

Кубатура, 
куб. м

діти учні

Оборотні
активи

Будівлі та споруди Машини, механізми Інші  основні засоби

первинна залишкова первинна залишкова первинна залишкова

ДИТЯЧІ ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ

72 ДЗ №357 217,0 0,2 18,4 6,4 просп. Маяковського, 28 В 124,0

73 ДЗ №618 88,0 1,0 10,2 0,5 вул. Каштанова, 6 12,0

74 ДЗ № 782 150,1 1,1 34,4 20,8 2,7 1,2 вул. Сабурова, 16 а 12,0

№ Назва підприємств, установ, організацій Вартість активів (тис. грн.) Інші
необоротні

активи

Характеристика, будинків, споруд, приміщень Кількість
населення, яке
обслуговується

(потужність)

Кількість
дітей, які

навчаються

Штатні
одиниці

Кількість
ставокнеоборотні активи Адреса Площа,

кв. м
Кубатура,

куб. мОборотні
активи

Будівлі та споруди Машини, механізми Інші основні засоби

первинна залишкова первинна залишкова первинна залишкова

1 ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА
СПОРТУ ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 12

25,62 98,01 9,13 50,6 8 8

2 ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
"СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" ВУЛ. САБУРОВА, 20

71,12 1212,7 491,15 285,96 59,76 21,5 М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА, 2 Б 0,572 340 000, 0 615 31 31

3 ЦЕНТР НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

7,72 2040,2 805,9 79,22 23,66 38,58 0,42 7,91 М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 67А 860,0 240,0 190 18 18

ВСЬОГО: 104,46 3252,9 1297,1 79,22 23,66 422,55 69,31 80,01 860,57 340 240,0 805 57 57

№ Назва підприємств, установ, організацій Вартість активів (тис. грн.) Інші
необоротні

активи

Характеристика, будинків, споруд, приміщень Кількість населення,
яке обслуговується,
в т. ч. на надомному

обслуговуванні
(потужність)

Штатні
одиниці

Кількість
ставокнеоборотні активи Адреса Площа,

кв. м
Кубатура,

куб. мОборотні
активи

Будівлі та споруди Машини, механізми Інші основні засоби

первинна залишкова первинна залишкова первинна залишкова
1 УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 87 Д
39,0 735,2 140,0 330,3 142,4 282,41 356000 118 118

2 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР  СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 4

38,64 162,25 42,6 2009,3 1360,59 139,73 2667 119 119

ВСЬОГО: 77,64 897,45 182,6 2339,6 1502,99 422,14 358667 237 237

№ Назва підприємств, установ,
організацій

Вартість активів (тис. грн.) Інші необоротні активи
(ряд 110, 130 активу

балансу для бюджетних),
(ряд 010,020, 040, 045,050,

060,070 активу балансу 
для госп/р)

Характеристика, будинків, споруд, приміщень

необоротні активи Адреса Площа,
кв. м

Кубатура,
куб. мОборотні активи (ряд 140�230

активу балансу для бюджетних),
(розділ 2�3 активу балансу для

госп/р)

Будівлі та споруди Машини, механізми Інші основні засоби

первинна залишкова первинна залишкова первинна залишкова

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"АВТОТРАНСПОРТНИК"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № 2 3,1 1,6 ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 77BА 998,50 2 427,00

2 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № 3 6,0 3,2 ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 77BБ 903,20 3 456,00

3 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № 4 3,8 2,0 ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 77BВ 862,70 3 456,00

4 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № 5 4,5 2,4 ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 77BГ 981,60 3 476,00

5 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № 6 32,8 17,5 ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 75BА 675,20 2 427,00

6 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № 7 95,6 51,0 ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 10BБ 465,80 1 725,00

7 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № 8 83,2 44,4 ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 14BА 461,50 1 725,00 ,

8 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № 9 103,9 55,4 ВУЛ. РАДУНСЬКА, 14BВ 895,00 3 706,00

9 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № Ю 115,1 61,4 ВУЛ. РАДУНСЬКА, 18BВ 908,40 3 584,00

10 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № 11 131,7 70,3 ВУЛ. РАДУНСЬКА, 18BБ 987,40 3 694,00

11 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № 12 144,5 77,1 ВУЛ. РАДУНСЬКА, 10BБ 988,80 3 706,00

12 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № 13 149,8 80,0 ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА, 7BВ 954,50 3 694,00

13 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № 15 54,7 28,8 ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 63BВ 930,50 3 410,00

14 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № 16 79,5 42,5 ВУЛ. БАЛЬЗАКА,61BГ 854,10 3 077,00

15 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № 17 7,0 3,7 ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 61BВ 858,60 3 706,00

16 ПІДЗЕМНИЙ ГАРАЖ № 18 74,2 39,6 ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 6BВ 856,40 3 077,00

№ Назва підприємств, установ,
організацій

Вартість активів (тис. грн.) Інші необоротні активи
(ряд 110, 130 активу

балансу для бюджетних),
(ряд 010,020, 040, 045,050,

060,070 активу балансу 
для госп/р)

Характеристика, будинків, споруд, приміщень

необоротні активи Адреса Площа, кв. м Кубатура, куб. м
Оборотні активи (ряд 140�230

активу балансу для бюджетних),
(розділ 2�3 активу балансу для

госп/р)

Будівлі та споруди Машини, механізми Інші основні засоби

первинна залишкова первинна залишкова первинна залишкова

ВСЬОГО: 1 816,00 1089,40 580,90 1331,17 275,27 55,91 9,35 814,00 13 582,00 50 346,00

№ Назва підприємств, установ, організацій Вартість активів (тис. грн.) Інші необоротні активи
(ряд 110, 130 активу

балансу для бюджетних),
(ряд 010,020, 040, 045,050,

060,070 активу балансу 
для госп/р)

Характеристика, будинків, споруд, приміщень

необоротні активи Адреса Площа, кв.
м

Кубатура,
куб. мОборотні активи (ряд 140�230

активу балансу для бюджетних),
(розділ 2�3 активу балансу 

для госп/р)

Будівлі та споруди Машини, механізми Інші основні засоби

первинна залишкова первинна залишкова первинна залишкова

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОПТОВА
БАЗА" с. Бортничі, вул. Леніна, 42

С. БОРТНИЧІ

5 холодильник лмкBзооо 6890,0 2636,0 ВУЛ. ЛЕНІНА, 42 9 900,7

№ Найменування основних засобів та обігових коштів Одиниця виміру Інвентарний
номер

Площа, кв. м Протяжність,
штуки, сума

Первісна вартість, 
тис. грн.

Залишкова вартість, 
тис. грн.

Адреси будинків, споруд,
приміщень

загальна нежилих приміщень

І КП "ЖИТЛОРЕМБУДСЕРВІС" ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТИС. ГРН. 5 934 408,57 11 904,88 8 865 725,23 3 513 753,22
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ДОКУМЕНТ
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Додаток 
до рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 378/6594

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКИЙ МАГАЗИН"

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Цей статут визначає загальні правові й економічні основи організації та
діяльності комунального підприємства "Міський магазин" виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації). Статут роз%
роблено відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство "Міський магазин" виконавчого органу

Київради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Підприєм%
ство) є правонаступником комунального підприємства "Київський міський
центр розвитку рибного господарства" виконавчого органу Київради (Ки%
ївської міської державної адміністрації), зареєстрованого Печерською
районною у місті Києві державною адміністрацією 15.02.10 (ідентифіка%
ційний код 36927573).

1.2. Підприємство засноване на комунальній власності територіальної
громади м. Києва, віднесено до сфери управління Головного управління
внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчо%
го органу Київради (Київської міської державної адміністрації). Підприєм%
ство є підзвітним і підконтрольним Київській міській раді (далі за тек%
стом — Власник) та Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побуто%
вого обслуговування населення виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації).

1.3. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі статуту, який є
установчим документом, затвердженим рішенням Власника, та на підста%
ві чинного законодавства України.

1.4. Повна назва Підприємства: Комунальне підприємство "Міський
магазин" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі%
ністрації).

1.5. Скорочена назва Підприємства: КП "Міський магазин".
1.6. Місцезнаходження Підприємства: 01004, м. Київ, вул. Басейна,

1/2%А.
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до

чинного законодавства України.
2.2. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах повної госпо%

дарської самостійності, господарського розрахунку, є юридичною осо%
бою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах
банків.

2.3. Підприємство може мати круглу печатку зі своїм повним наймену%
ванням, різні штампи, товарний знак, який реєструється згідно з чинним
законодавством, фірмові бланки та інші реквізити. Підприємство набуває
прав юридичної особи з дня державної реєстрації.

2.4. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та осо%
бисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем
у суді відповідно до законодавства.

2.5. Підприємство самостійно несе відповідальність за своїми зо%
бов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодав%
ством. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Власни%
ка, а Власник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Підприємство створено з метою реалізації планів та доручень

Власника та його виконавчого органу з питань сприяння розвитку в місті
книговидавничої справи, розвитку торговельної мережі з продажу книг,
газет та паперових товарів, забезпечення споживачів необхідними послу%
гами та для отримання прибутку від діяльності, напрямки якої визна%
чаються чинним законодавством та цим статутом.

3.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
3.2.1. Розробка та виготовлення друкованої продукції, поліграфічна ді%

яльність, книговидавнича справа.
3.2.2. Оптова та роздрібна торгівля книгами, газетами, поліграфічни%

ми виданнями та іншими паперовими товарами.
3.2.3. Торгівля уживаними та антикварними книгами.
3.2.4. Оптова та роздрібна торгівля бланками документів суворої звіт%

ності, законодавчою та нормативною документацією.
3.2.5. Оптова та роздрібна торгівля продукцією промислового призна%

чення та товарами народного споживання.
3.2.6. Оптова та роздрібна торгівля канцелярськими товарами.
3.2.7. Діяльність бібліотек, читацьких зал, лекторіїв, архівів.
3.2.8. Надання інформаційно%консультаційних послуг стосовно пошуку

рідкісних книг.
3.2.9. Заснування друкованих засобів масової інформації з метою пуб%

лічного поширення серед споживачів друкованої інформаційної продукції
без обмеження сфери її розповсюдження.

3.2.10. Збирання, творення, редагування, підготовка інформації до
друку для подальшого видання друкованих засобів масової інформації.

3.2.11. Матеріально%технічне забезпечення видання друкованих засо%
бів масової інформації.

3.2.12. Продаж, надсилання за передплатою або розповсюдження
будь%яким іншим способом друкованих засобів масової інформації.

3.2.13. Організація передплати на друковані засоби масової інформа%
ції.

3.2.14. Створення, виробництво, відтворення, опублікування, трансля%
ція, ретрансляція, переробка, здача в найм, публічний показ, публічне ви%
конання та публічне сповіщення аудіовізуальних творів, зокрема програм
мовлення, кінематографічних, музичних і літературно%драматичних тво%
рів.

3.2.15. Рекламна діяльність у засобах масової інформації, зокрема ви%
робництво і розповсюдження рекламної інформації у будь%якій формі та у
будь%який спосіб на телебаченні і радіо та у друкованих засобах масової
інформації.

3.2.16. Організація зйомок рекламних програм, а також комплексних
рекламних кампаній з використанням засобів масової інформації та зов%
нішньої реклами.

3.2.17. Створення власного виробництва та мережі розповсюдження
рекламної продукції, зокрема, друкарень, видавництв, видавничих орга%
нізацій, поліграфічних підприємств.

3.2.18. Підприємницька діяльність у кінематографії, зокрема, створює,
виробляє та розповсюджує фільми, розробляє та виготовляє технологіч%
не обладнання.

3.2.19. Надання інформаційно%консультаційних послуг українським та
іноземним юридичним і фізичним особам.

3.2.20. Проведення у сфері інформаційних відносин виставок, презен%
тацій, конференцій, семінарів, видовищних заходів тощо.

3.2.21. Діяльність по впровадженню нових прогресивних інформацій%
них технологій.

3.3. Крім видів діяльності, передбачених підпунктами 3.2.1 — 3.2.21
цього статуту, Підприємство може також здійснювати інші види діяльно%
сті, які в прямій та виключній формі не заборонені чинним законодав%
ством України.

3.4. Для здійснення окремих видів діяльності Підприємство отримує лі%
цензію згідно з вимогами чинного законодавства.

4. СТАТУТНИЙ ФОНД, МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Статутний фонд (капітал) Підприємства становить 1 700 000 (один

мільйон сімсот тисяч) гривень.
4.2. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кош%

ти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відобра%
жається в його самостійному балансі.

4.3. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної
громади міста Києва і закріплюється за ним на праві господарського
відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство воло%
діє, користується і розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд,
вчиняючи щодо нього будь%які дії, що не суперечать чинному законодав%
ству та цьому статуту.

4.4. На праві господарського відання у відповідності до напрямків йо%
го діяльності Підприємству можуть належати основні засоби: будівлі, спо%
руди, виробниче обладнання, транспортні засоби, вироблена продукція,
грошові кошти, цінні папери та інше майно.

4.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

— майно та кошти, передані Підприємству Власником;
— доходи, одержані від наданих послуг, а також від інших видів фінан%

сово%господарської діяльності;
— доходи від цінних паперів;
— кредити банків та інших кредиторів;
— капітальні вкладення і дотації з бюджету;
— безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, під%

приємств і громадян;
— майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, підприємств,

організацій;
— інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
Усі кошти Підприємства зараховуються на його рахунки в установах

банків України. Обігові кошти Підприємства знаходяться в його повному
розпорядженні.

4.6. Зобов'язання перед бюджетом Підприємство виконує самостійно.
4.7. Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю те%

риторіальної громади і закріплені за Підприємством на правах господар%
ського відання, здійснюється за погодженням з Власником у порядку, що
встановлюється чинним законодавством.

4.8. Підприємство має право з дозволу Власника здавати в оренду,
відповідно до чинного законодавства, підприємствам, організаціям та ус%
тановам, а також громадянам приміщення, устаткування, транспортні за%
соби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, а також
списувати їх з балансу, якщо вони повністю зношені або морально заста%
ріли.

4.9. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майно%
вих прав громадянами, юридичними особами і державними органами,
відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Права Підприємства:
5.1.1. Підприємство самостійно здійснює господарську діяльність, ви%

ходячи з реальних потреб Власника майна, в межах повноважень, перед%
бачених цим статутом.

5.1.2. Підприємство має право вступати у взаємовідносини з юридич%
ними та фізичними особами, в тому числі іноземними, на договірних за%
садах щодо досягнення мети своєї діяльності.

5.1.3. Підприємство може самостійно планувати основні напрямки
свого розвитку і визначати стратегію відповідно до галузевих, науково%
технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів,
робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.4. Підприємство може одержувати від будь%яких фінансово%кре%
дитних установ кредити на договірних засадах за погодженням з Власни%
ком.

5.1.5. Підприємство має право придбавати у підприємств, організацій,
установ, незалежно від їхньої форми власності, а також у фізичних осіб
необхідні матеріальні ресурси.

5.1.6. Підприємство має право організовувати прямі господарські, ін%
формаційні зв'язки між українськими та іноземними підприємствами за
основним напрямком діяльності Підприємства.

5.1.7. Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб
України та інших держав.

5.1.8. Підприємство вправі створювати, за погодженням з Власником,
філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом
відкриття поточних і розрахункових рахунків та затверджувати положення
про них.

5.1.9. Здійснює інші дії, що не суперечать цьому статуту, не забороне%
ні чинним законодавством та сприяють вирішенню поставлених при ство%
ренні Підприємства завдань.

5.2. Обов'язки Підприємства:
5.2.1. В належному стані утримувати і зберігати комунальне майно, що

надане Підприємству в господарське відання Власником.
5.2.2. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство

повинно погоджувати з Власником або його уповноваженим органом за%
ходи, які можуть вплинути на інтереси населення міста, забезпечувати
виконання функцій і завдань, покладених на Підприємство Власником.

5.3. Підприємство:
— забезпечує своєчасну сплату податків та інших обов'язкових плате%

жів згідно з чинним законодавством;
— здійснює капітальний ремонт і оновлення основних фондів, забез%

печує своєчасне введення в дію придбаного обладнання;
— здійснює оперативну діяльність відповідно до цього статуту;
— при визначенні стратегії повинно враховувати державні та комуналь%

ні контракти, замовлення та інші договірні зобов'язання;
— створює належні умови для високопродуктивної праці своїх праців%

ників, забезпечує додержання вимог чинного законодавства про працю,
соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки;

— здійснює заходи по вдосконаленню організації підвищення заробіт%
ної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як
у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підпри%
ємства;

— забезпечує економічне і раціональне використання фонду спожи%
вання, своєчасну виплату заробітної плати та розрахунки з працівниками
Підприємства.

5.4. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік
своєї роботи, веде фінансову і статистичну звітність згідно з чинним за%
конодавством України.

5.5. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональ%
ну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності бух%
галтерського обліку та фінансової звітності.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
6.1. Власник здійснює свої права по управлінню Підприємством без%

посередньо або через уповноважений ним орган.
6.2. Керівником підприємства є директор, який призначається на по%

саду та звільняється з посади на умовах контракту Київським міським го%
ловою за поданням начальника Головного управління внутрішньої торгів%
лі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), погодженим із заступником
голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо%
в'язків.

6.3. При наймі керівника Підприємства з ним укладається договір (кон%
тракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки, і відпові%
дальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови
звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

6.4. Директор Підприємства:
— несе персональну відповідальність перед Власником за діяльність

Підприємства та за виконання покладених на Підприємство завдань;
— забезпечує виконання рішень та розпоряджень Власника;
— забезпечує виконання планів діяльності Підприємства, відповідає за

його прибутковість, виконання фінансових планів, дотримання державної
фінансової дисципліни;

— діє без особливого доручення від імені Підприємства, представляє
його у відносинах з іншими юридичними особами і громадянами, укладає
договори, видає доручення, відкриває рахунки у банківських установах;

— видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження;
— розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Під%

приємства;
— забезпечує ефективне використання та збереження комунального

майна, закріпленого за Підприємством;
— організовує роботу Підприємства, його структурних підрозділів;
— згідно з Кодексом законів про працю України приймає та звільняє

працівників;
— розробляє і затверджує функціональні обов'язки працівників Під%

приємства, положення про його структурні підрозділи;
— обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам

розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій,
винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним до%
говором;

— забезпечує дотримання чинного законодавства України;
— здійснює інші повноваження по оперативному управлінню Підпри%

ємством, які не належать до виключної компетенції Власника і встанов%
люються чинним законодавством, а також цим Статутом і контрактом.

6.5. Трудовий колектив Підприємства становлять всі працівники, які
своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудових догово%
рів (контрактів).

6.6. Трудовий колектив і окремі його члени мають права та обов'язки,
користуються гарантіями та компенсаційними пільгами згідно з чинним
законодавством, колективним договором та цим статутом.

6.7. Органом, що представляє інтереси трудового колективу, є його
загальні збори. Повноваження загальних зборів трудового колективу ви%
значаються чинним законодавством України. Рішення загальних зборів
приймаються простою більшістю голосів трудового колективу Підприєм%
ства. В період між зборами повноваження трудового колективу здійснює
уповноважений ним орган — рада Підприємства з трьох чоловік, члени
якої обираються відкритим голосуванням.

6.8. Трудовий колектив Підприємства:
— затверджує проект колективного договору;
— обирає раду трудового колективу, інші органи самоврядування;
— визначає і затверджує перелік та порядок надання працівникам Під%

приємства соціальних пільг;
— бере участь у матеріальному та моральному стимулюванні продук%

тивної праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську діяльність;
— вносить пропозиції щодо змін та доповнень до статуту Підприєм%

ства.
6.9. Рада трудового колективу:
— розробляє і представляє на затвердження загальних зборів трудово%

го колективу проект колективною договору;
— відповідно до рішення загальних зборів трудового колективу вирішує

питання, пов'язані з наданням працівникам Підприємства соціальних
пільг;

— вживає заходів щодо реалізації матеріального і морального стиму%
лювання продуктивної праці.

7. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЛАСНИКА У ВІДНОСИНАХ З ПІДПРИЄМСТВОМ
7.1. Виключною компетенцією Власника є:
— затвердження статуту Підприємства, внесення змін та доповнень до

нього;
— визначення основних напрямків діяльності Підприємства;
— здійснення контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та

звітності, рухом та збереженням комунального майна;
— входження Підприємства до господарських об'єднань;
— прийняття рішення щодо реорганізації та ліквідації Підприємства,

призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
7.2. Здійснює інші повноваження згідно з чинним законодавством та

положеннями цього статуту.
7.3. Для забезпечення ефективності використання комунального май%

на міста Києва та для створення умов повноцінного функціонування Під%
приємства Власник має право передавати Підприємству майно та вилу%
чати його у випадках, коли воно не використовується або використовуєть%
ся не за призначенням.

8. ФІНАНСОВО%ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
8.1. Підприємство є госпрозрахунковим. Основним узагальнюючим

показником фінансових результатів господарської діяльності Підприєм%
ства є прибуток (дохід).

8.2. Прибуток (дохід) Підприємства, який залишається після покриття
матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, опла%
ти відсотків по кредитах банків, внеску податків та інших платежів до бю%
джету, передбачених законодавством України, відрахувань у галузеві ін%
вестиційні фонди, залишається у його розпорядженні для створення ці%
льових фондів підприємства.

8.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття ви%
трат, пов'язаних зі своєю діяльністю:

— фонд розвитку виробництва;
— фонд споживання;
— фонд соціального розвитку та матеріального заохочення;
— резервний страховий фонд;
— інші фонди.
Формування та використання цих фондів обумовлюється колективним

договором.
8.4. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є до%

хід, одержаний в результаті його господарської діяльності.
8.5. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є при%

буток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу
цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колек%
тиву, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включа%
ючи централізовані капітальні вкладення, дотації з бюджету та кредити.

8.6. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями
і громадянами в усіх сферах виробничої та господарської діяльності здій%
снюються на основі договорів.

8.7. Підприємство щоквартально та щорічно подає Власнику бухгал%
терські та фінансові звіти про результати своєї господарської діяльності.

8.8. Перевірка наявності, руху та збереження комунального майна
здійснюється Власником через уповноважений орган.

8.9. Порядок діловодства, бухгалтерського обліку та фінансової звітно%
сті на Підприємстві визначається та здійснюється відповідно до чинного
законодавства України.

8.10. Перевірка достовірності бухгалтерського обліку та господарської
діяльності Підприємства здійснюється відповідними державними органа%
ми в межах їх компетенції.

8.11. Аудиторські перевірки проводяться у відповідності до вимог За%
кону України "Про аудиторську діяльність".

8.12. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов пра%
ці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування чле%
нів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за
участю директора Підприємства відповідно до умов колективного догово%
ру, якщо інше не передбачене законодавством.

8.13. Трудові відносини з найманими працівниками та службовцями
Підприємства регулюються трудовими договорами або базуються на до%
говірній основі. Умови прийняття працівників на роботу шляхом укладан%
ня з ними контракту не можуть погіршувати їхнє становище у порівнянні з
умовами, встановленими законодавством України про працю.

8.14. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня календар%
ного року.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Підприємство є самостійним суб'єктом зовнішньоекономічної ді%

яльності, яка проводиться у відповідності до Закону України "Про зовніш%
ньоекономічну діяльність".

9.2. Валютні кошти, отримані від зовнішньоекономічної діяльності Під%
приємства, використовуються на потреби Підприємства та проведення
господарської діяльності відповідно до законодавства, яке регламентує
порядок використання валютних надходжень.

9.3. Підприємство несе економічну відповідальність за ефективність
результатів своєї діяльності та раціональне використання валютних кош%
тів, компенсує збитки в разі невиконання зобов'язань усім своїм майном
та валютними коштами.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом реор%

ганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або лікві%
дації Підприємства за рішенням Власника, чи за рішенням господарсько%
го суду у випадках, що передбачені чинним законодавством України.

10.2. Ліквідація Підприємства проводиться ліквідаційною комісією, яка
утворюється Власником або судом у порядку, визначеному чинним зако%
нодавством України.

10.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі
повноваження по управлінню Підприємством.

10.4. Ліквідаційна комісія виявляє його дебіторів та кредиторів, розра%
ховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства тре%
тім особам, складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його для
затвердження Власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.
Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відноси%
нах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквіда%
цію у письмовій формі.

10.5. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки,
вчинені нею Підприємству, його Власнику, а також третім особам, у від%
повідності з чинним законодавством.

10.6. Майно та кошти Підприємства, включаючи виручку від продажу
його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, кредиторами та
членами трудового колективу використовуються за рішенням Власника.

10.7. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звіль%
няються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до тру%
дового законодавства України.

10.8. Підприємство припиняється з дати внесення до Єдиного держав%
ного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної
особи.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
11.1. Цей статут набирає чинності з моменту його затвердження Влас%

ником та державної реєстрації.
11.2. Зміни та доповнення до статуту вносяться рішенням Власника за

пропозицією директора Підприємства і реєструються у відповідності до
чинного законодавства України.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін та доповнень до окремих рішень Київради
Рішення Київської міської ради № 45/6261 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до статей 6, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої
статті 26, частин другої та п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення Деснян�
ської районної в м. Києві державної адміністрації (лист від 26.05.2011 № 02/03�2159), Солом'янської районної в м. Києві держав�
ної адміністрації (лист від 11.05.2011 № 4809/01), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести у додаток 1 до рішення Київської міської ради від 29.11.2001
№ 208/1642 "Про формування комунальної власності територіальних гро%
мад районів міста Києва" зміни та доповнення згідно з додатком 1.

2. Внести у додаток до рішення Київради від 16.09.2010 № 19/4831
"Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності

територіальної громади м. Києва комплексів бюветного водопостачання"
зміни та доповнення, згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі%
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 1
до рішення Київради 22.09.2011 № 45/6261

Зміни та доповнення 
до додатка 1 до рішення Київради від 29.11.2001 № 208/1642 

"Про формування комунальної власності 
територіальних громад районів міста Києва"

1. Розділ "НЕЖИЛІ БУДІВЛІ, ПРИМІЩЕННЯ" додатка 1 доповнити позиціями 5, 12 та 23 такого змісту:

2. У графі 3 позиції 281 додатка 1 цифри "6357,00" замінити цифрами "6654,90".

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 2
до рішення Київради 22.09.2011 № 45/6261

Зміни та доповнення 
до додатка до рішення Київради від 16.09.2010 № 19/4831 

"Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва 

комплексів бюветного водопостачання"
1. Доповнити додаток позицією 187 такого змісту:

2. У графах 3, 4 позиції "Всього бюветів, в т. ч." додатка цифри "186" та "58316227,93" замінити цифрами "187" та "59070677,93" відповідно.
3. У графах 3, 4 позиції "Солом'янський район" додатка цифри "17" та "4177951,0" замінити цифрами "18" та "4932401,0" відповідно.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

187. Вул. Авіаконструктора
Антонова, 2/32, к. 4

2008 754450,0 КП "Дирекція з утримання та
обслуговування житлового
фонду"

5. ПРОСП. 40BРІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 87 "Г" 373,6 НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ

12. ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 60 літ. "Б" 108,3

23. ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 60 літ. "В" 87,8
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 18 листопада 2011 року

У Театрі Лесі Українки 
ставлять "Жирну свиню"
До ювілею глядачам представляють європейську прем’єру п’єси 
Ніла Лабюта
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

Цьо о ро Національний
а адемічний театр росій-
сь ої драми ім. Лесі У ра-
їн и відзначає потрійний
ювілей — 120 ро ів від дня
засн вання Театр росій-
сь ої драми, 85 ро ів, я
він став державним, і 70
ро ів, я йом надали ім’я
Лесі У раїн и. 86-й сезон
обіцяє б ти при оломшли-
во ці авим, адже митці
під от вали для своїх ля-
дачів аж 8 прем’єр! Зо ре-
ма шан вальни и театраль-
но о мистецтва мають на-
од на власні очі побачити
європейсь прем’єр п’є-
си Ніла Лабюта "Жирна
свиня".

Нова п’єса театру імені Лесі

України "Жирна свиня" ставить

питання, чи легко любити людину,

яка не вписується в сучасні стан�

дарти краси та викликає кепкуван�

ня оточуючих? За сюжетом, моло�

дий клерк Том зустрічається з тов�

стою бібліотекаркою, але приховує

це від друзів Дженні й Картера, то�

му що йому соромно. Саме цю дів�

чину з тонкою душею і зайвими кі�

лограмами ровесники прозвали

"жирною свинею". Еллен, як і всі,

хоче кохати і бути щасливою. Та чи

впорається Том з випробуванням,

яке принесло йому кохання до цієї

неординарної, "нестандартної"

жінки? "У "Жирній свині" я бачу

себе. Ця історія про людську слаб�

кість і неймовірні труднощі, з яки�

ми багато хто з нас стикається, ко�

ли намагається прожити, захисти�

ти, зберегти те, в що вірить. І в

цьому весь я,— добрі наміри і на

подив жалюгідні потуги зберегти

обличчя, коли доходить до справи.

Героїзм — річ важка",— стверджує

автор твору Ніл Лабют.

У новій постановці художнього

керівника Національного академіч�

ного театру російської драми ім. Ле�

сі Українки Михайла Рєзниковича

молодих героїв грають актори тако�

го ж віку — Ірина Борщевська та Ан�

на Гринчак (Еллен), Станіслав Боб�

ко (Том), Олена Нещерет та Любов

Тищенко (Дженні), Євген Авдєєнко

та Олексій Поліщук (Картер). По�

становник Михайло Рєзникович

вважає п’єсу Ніла Лабюта однією з

кращих в американській драматур�

гії. "Це важка психологічна п’єса, і

нам дуже хотілося, щоб молоді акто�

ри висловили той комплекс проб�

лем, той комплекс болю, які сього�

дні є в житті",— зазначає він.

Побачити європейську прем’єру

п’єси "Жирна свиня"" театрали мо�

жуть на Новій сцені Театру Лесі

Українки 24 і 27 листопада

В новій п'єсі Театр Лесі У раїн и "Жирна свиня" оловний ерой розривається між оханням та за альноприйнятими
стандартами

У неділю "Воплі Відоплясова" від�

святкують чверть століття великим

шоу "25 років на орбіті". За цей час

група стала цілою епохою не лише в

українській музиці, а й в українській

культурі.

У програмі ювілейного концер�

ту — найпопулярніші пісні різних

років, прозвучить і кілька нових

композицій. "ВВ" виступить у су�

проводі Заслуженого академічного

ансамблю пісні і танцю Збройних

Сил України, тож їх пісні можна бу�

де почути у повному аранжуванні.

Зокрема ансамбль Збройних Сил

уже записав кавер�версію пісні

"День народження". Гратимуть ви�

ключно рок�н�рол. "Цей музичний

жанр зараз чомусь не в мейнстрі�

мі,— говорить Олег Скрипка.— Ми

хочемо повернути йому популяр�

ність, створивши рок�н�рольне

братство". Вперше за останні 15 ро�

ків "ВВ" має з’явитися на публіці у

своєму історично�класичному скла�

ді — до Олега Скрипки і Сергія Сах�

на приєднаються Олександр Піпа і

Юрій Здоренко, які були з початку

існування "Воплей". Під час шоу му�

зиканти презентують новий DVD із

записом фільму�концерту "В. В. на

сцені фестивалю РОК СІЧ". Також

"ВВ" анонсували запис нового аль�

бому, до якого увійдуть і невідомі

українські народні пісні.

На концерті гурт "ВВ" виступати�

ме лише 40 хвилин, а потім пере�

дасть музичну естафету своїм дру�

зям та колегам по сцені. Вітатимуть

їх та розважатимуть глядачів Лесь

Подерев'янський, Ноггано, Олег

Гаркуша, гурти "Бумбокс",

"Gorchitza", "Ляпис Трубецкой" та

німецька співачка Ніна Хаген. Че�

кають на глядачів і музичні сюрпри�

зи. Скажімо, Ніна Хаген разом з

ювілярами заспіває популярний хіт

гурту "ВВ" "Танці"

Фестиваль сучасних чеських фільмів
17 — 20 листопада в інотеатрі "Жовтень" де-

монстр ються стріч и чесь их режисерів 2009-
2010 ро ів, я і отримали Чесь их Левів та інші
міжнародні на ороди. Завтра можна б де поба-
чити стріч Яна Гржебей а "Троянда Каваса і",
що оповідає про видатно о вчено о. Саме пе-
ред на ородженням йо о державним орденом
несподівано випливають не надто приємні фа -
ти з мин ло о. В центрі ще однієї драми — "П -
та" Радіма Шпаче а, — боротьба за охання
дівчини між лейтенантом таємної поліції Антоні-
ном Р сна ом та йо о "мішенню", лі арем То-
машем Сі орою. Близь ою до с часності є ар-
тина "Відчайд шні" Їт і Р дольфової, де йдеться
про 30-річних давніх др зів, я і розчаровані не-
здійсненням мрій та тверезо пере лядають свої
дитячі бажання. Є серед чесь их робіт і м льт-
фільм "К і повертається" — про і раш ово о
ведмежа К і, я ий опинився в чарівном лісі,
він має перемо ти зло та стати ероєм.
18.11— 19.40 "Троянда Каваса і", 2009 р., 95 хв.
19.11—15.35 "К і повертається", 2010 р., 93 хв.
19.11— 19.00 "П та", 2010 р., 140 хв.
20.11— 19.30 "Відчайд шні", 2009 р., 102 хв.

Кіно Нідерландів для дітей та юнацтва

21 — 24 листопада в інотеатрі "Кінопанора-
ма" проходять Дні олландсь о о іно в рам ах
Третьо о Міжнародно о Фестивалю іно для ді-
тей та юнацтва "Крила 2011". По аз ватим ть
стріч и для підліт ів 10-18 ро ів. Серед них —
при одниць а артина "Зоо-рейнджери Пів-
денній Америці", в я ій ероям належить від-
рити страшний се рет та врят вати тропічні
ліси від за ибелі. В мелодрамі "Пес Сніфф під
час війни" вівчар а Сніфф стає ращим др ом
Тома після за ибелі йо о бать ів. Разом вони
рят ють від смерті полонених із Франції та зав-
дають фашистам дош льних дарів. А арти-
ні "Під орювачі шторм " розповідається про
трьох др зів-підліт ів, я і на почат XVII століт-
тя вир шили дале подорож на ораблі ле-
ендарно о апітана Бонте е.

21.11 — 14.30 "Зоо-рейнджери Південній
Америці", 80 хв./16.30 "Пес Сніфф під час вій-
ни", 94 хв.
22.11 — 14.30 "Зоо-рейнджери Південній
Америці", 80 хв./16.30 "Пес Сніфф під час вій-
ни", 94 хв.
23.11 — 14.30 "Зоо-рейнджери Південній
Америці", 80 хв./16.30 "Пес Сніфф під час вій-
ни", 94 хв.
24.11 — 14.15 "Під орювачі шторм ", 96
хв./16.30 "Під орювачі шторм ", 96 хв.

Фестиваль американського кіно

Учора в столичном інотеатрі "Київ" розпо-
чався перший фестиваль амери ансь о о іно
"Незалежність" під аслом "Незалежні фільми,
незалежні люди, незалежне мислення". У про-
рамі повнометражно о іно — режисерсь ий

дебют амери ансь ої а триси раїнсь о о
походження Віри Фармі и "Темний світ"
(Higher Ground) про вн трішній онфлі т жін и
між родиною та вірою в Бо а, артина "Кіньяр-
ванда" (Kinyarwanda) Олві а Бра на про діяль-
ність м с льмансь ої общини Р анди під час
еноцид 1994 ро , романтична омедія про
сімейне життя лесбіяно , домінант на Ос ар
"Діт и в поряд " (The Kids Are All Right) Лізи
Холоден о, "С мний Валентин" (Blue
Valentine), присвячений р йн ванню стос н ів
між чолові ом і жін ою, та тріллер про фінан-
сов риз "Межа ризи " (Margin Call) Джей
Сі Чендора з Кевіном Спейсі, Демі М р та
Джерелі Айронсом. До про рами до мен-
тальних фільмів в лючено вісім стрічо , їх де-
монстр ватим ть залі "Сінемати а" без ош-
товно. Серед них — стріч а про переб дов в
Мос ві "Моя перестрой а", артини про фо-
сни ів, поетів, війн В’єтнамі, Earth

Liberation Front (Фронт звільнення Землі), пе-
редвиборч ампанію в Америці та світ раїн-
сь о о народно о танцю.
Х дожні фільми

18.11 — 19.00 "Моя перестрой а", 88 хв.
(рос. мова, ан л. с бтитри)/21.20 "Діт и в по-
ряд ",106 хв.
19.11 — 19.00 “Кіньярванда”, 100 хв./21.20
"Межа ризи ", 105 хв.
20.11 — 19.00 "Темний світ", 109 хв./21.20
"С мний Валентин", 112 хв.
До ментальне іно

18.11 — 16.00 "Фантазери", 88 хв./18.00 "Го-
лосніше за бомб ", 97 хв./20.00 "Лотерея", 80
хв./21.30 "Найнебезпечніша людина в Амери-
ці", 90 хв.
19.11 — 17.00 "Моя перестрой а", 88 хв.
(рос. мова, ан л. с бтитри)/19.20 "Я що дере-
во падає: Історія "Звільнення Землі", 84 хв./
21.20 "Фоль !", 70 хв.
20.11 — 17.00 "Фоль !", 70 хв./19.40 "Найне-
безпечніша людина в Америці", 90 хв./21.30
"В лична бій а", 80 хв

Підготувала Марія БЄЛЯЄВА,
"Хрещатик"

25 років з "ВВ"
Група відсвяткує день народження концертом
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

20 листопада ле ендарний рт "ВВ" запрош є меломанів
в столичний Палац спорт разом відзначити ювілей. На
онцерті "25 ро ів на орбіті" зі рають не лише самі м зи-
анти, а й їхні др зі та оле и — Лесь Подерев'янсь ий,
Но ано, Оле Гар ша, рти "Б мбо с", "Gorchitza", "Ля-
пис Тр бец ой" та німець а співач а Ніна Ха ен.

На честь ювілею рт "ВВ" вийде на сцен в першом історичном с ладі

Героїня амери ансь ої стріч и "Темний світ"
нама ається подолати протиріччя
між родиною та вірою За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
По оризонталі: 5. балахон 7. пл 8. степ 10. апіт л 11. лечо 12. атол

13. заповіт 17. се та 19. ес із 21. холери 22. б лі 24. са иб 27. діамант
31. тр д 32. спис 33. спо са 34. л б 35. офр 36. артишо

По верти алі: 1. папаха 2. шапіто 3. жол ді 4. б нч 6. стато 7. поліс
9. полоз 13. Захід 14. пил а 15. варта 16. те ст 18. ем 20. іди 22. б ти
23. а ч 25. іпноз 26. бісер 28. імпорт 29. Ма сим 30. Нестор

Ви онавчий ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь а місь а
державна адміністрація) о олош є он рс із зарах вання
до адрово о резерв на посади державних сл жбовців
першої-третьої ате орії, призначення на я і здійснюються
Президентом У раїни за поданням Прем’єр-міністра У раїни
або Кабінетом Міністрів У раїни чи по одж ється з
Кабінетом Міністрів У раїни:

- олови Київсь ої місь ої державної адміністрації;

- першо о заст пни а олови Київсь ої місь ої державної адміністрації;

- заст пни ів олови Київсь ої місь ої державної адміністрації;

- олів районних в місті Києві державних адміністрацій.

Вимо и до претендентів: ромадянство У раїни, вільне володіння
державною мовою, повна вища освіта, стаж державної сл жби чи сл жби в
ор анах місцево о самовряд вання не менш я п’ять ро ів та займають
(займали) посади в державних ор анах чи ор анах місцево о самовряд вання
не нижче четвертої ате орії, а на посади олів районних в місті Києві
державних адміністрацій — не нижче п’ятої ате орії або мають стаж роботи
не менш я п’ять ро ів на посадах ерівни ів державних підприємств, станов
та ор анізацій, їх заст пни ів.

Особи, я і виявили бажання взяти часть он рсі, подають та і
до менти:
- заяв про часть он рсі;
- опію першої та др ої сторіно паспорта ромадянина У раїни;
- заповнен особов арт форми П-2ДС (з додат ами);
- фото арт розміром 4x6 см.

До менти на часть он рсі Подаються до правління адрової роботи
і на ород апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) протя ом 30 алендарних днів з дня п блі ації о олошення в
азеті, за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 313.

Конта тний телефон: 270-57-29.

До ва и власни ів ( орист вачів) металевих онстр цій №№1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, розташованих на земельній ділянці по в лиці
Феодосійсь ій та пров л Феодосійсь ом в Голосіївсь ом районі м. Києва.

У зв’яз з тим, що зазначена земельна ділян а на підставі Рішення Київсь ої місь ої
ради від 14.07.2011 ро № 762/6149 за А том приймання-передачі передана
AT XK “Київмісь б д” в оренд ( стро ове платне орист вання) для б дівництва
житлових б дин ів з об’є тами соціально- льт рно о призначення та
пар ін ом.

Просимо терміново зверн тися до AT XK “Київмісь б д” за адресою м. Київ,
в л. С ворова, 4/6 та Генпідрядної ор анізації ТОВ “№МЖК-1” для з’яс вання
за онності встановлення зазначених металевих онстр цій та поряд омпенсації за їх
знесення, а та ож написати заяв про допомо в знесенні або перенесенні вашо о
аража.

Конта тні телефони: 206-24-24 та 050-411-83-18; 050-331-69-04.

Ви онроб ТОВ “МЖК-1” Вент Анатолій Францович

У разі не виявлення власни ів ( орист вачів) вищезазначених металевих онстр цій
до 15.12.2011 р. вони б д ть вважатися безхазяйними і б д ть знесені.

Головне правління охорони здоров’я ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антної посади

дире тора вищо о навчально о за лад
“Перший Київсь ий медичний оледж”

Вимо и до претендентів на ва антн посад :
- ромадянство У раїни;
- вища освіта;
- відповідна під отов а та стаж педа о ічної роботи вищих навчальних за ладах

відповідно о профілю не менше ніж п’ять ро ів;
- вільне володіння раїнсь ою мовою.

Подання до ментів в термін — 30 алендарних днів з дня виход о олошення.
За довід ами звертатись: м. Київ, в л. Прорізна, 19, ім. 2, телефон — 284-08-66.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ДАНА-АЛЬЯНС”
( од 35084880) (далі — Товариство) повідомляє, що за рішенням
Позачер ових За альних Зборів Учасни ів Товариства, що відб лись
16 листопада 2011 ро , з ідно Прото ол №13 Позачер ових ЗЗУ, прийнято
рішення про припинений діяльності Товариства з обмеженою
відповідальністю “ДАНА-АЛЬЯНС” шляхом йо о лі відації та призначено
Голов лі відаційної омісії Товариства.

Претензії редиторів до Товариства приймаються письмовій формі разом
з до ментами, я і підтвердж ють вимо и, протя ом двох місяців і 10 днів з
дня оп блі вання цьо о повідомлення за адресою: 04080, м. Київ, в л.
Фр нзе, 82, тел. 461-95-28.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua
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