
Кубок за чистоту
У місті підбили підсумки осіннього місячника з благоустрою

Як розповів під час засідання

Колегії КМДА директор Депар�

таменту міського благоустрою та

збереження природного середо�

вища Сергій Садовой, під час

проходження місячника комісія

на 5�ти виїзних засіданнях обсте�

жила території всіх районів за ви�

значеними маршрутами та ви�

явила 578 недоліків стосовно

благоустрою, з них ліквідовано

95 %. Перевіряльники також на�

працювали протокольні дору�

чення, з яких 65 % виконані, інші

знаходяться в стадії виконання

або мають постійні терміни ви�

конання.

Знаково, що цьогоріч, незва�

жаючи на економічні труднощі,

РДА було залучено на заходи з

благоустрою на 45 % більше кош�

тів, ніж в аналогічний період

2012 року — 709 млн грн. З них

474 млн грн — позабюджетні

кошти.

Під час місячника була прове�

дена значна робота з озеленення

міста. Так КО “Київзеленбуд” бу�

ло посаджено більше 4 тисяч де�

рев та 29 тисяч кущів, знято 1 982

сухостійних дерева, ліквідовано

79 сміттєзвалищ на зелених зо�

нах. На ці цілі було витрачено по�

над 22 млн грн, із них 8 млн — по�

забюджетних коштів. “Зеленбу�

дівці” відмічають: основним не�

доліком з утримання зелених на�

саджень є паркування автотранс�

портних засобів на газонах, в

парках. Відзначила міська комі�

сія і позитивну тенденцію зі ство�

рення екологічних зон. “Піоне�

ром” в облаштуванні квітучих

оазисів біля житлових будинків

став Оболонський район. Еста�

фету підхопили й інші території

міста, тож з початку року у Києві

з’явилося 770 екологічних зон.

Значно була покращена ситу�

ація і щодо санітарної очистки

міста. За період об’їздів виявлено

та ліквідовано 127 несанкціоно�

ваних сміттєзвалищ. Аби залучи�

ти киян до наведення чистоти, в

Києві було проведено 4 суботни�

ки. Наймасовіша толока відбула�

ся 12 жовтня, у ній взяло участь

понад 5 тисяч киян. Всього було

прибрано понад 1 000 га зеленого

господарства столиці, ліквідова�

но 25 стихійних сміттєзвалищ.

Приводили до ладу і житлове

господарство. Тільки в жовтні

було відремонтовано 3 886 вхід�

них груп, 153 тисяч кв. м фасадів,

1 922 дитячих та 392 спортивних

майданчиків, понад 47 тис. кв. м

твердого покриття прибудинко�

вих територій. Комунальні служ�

би проводили роботи з віднов�

лення благоустрою після прове�

дення аварійних робіт на інже�

нерних мережах. Лише у жовтні

КК “Київавтодор” відновив

більше 12�ти тис. кв. м твердого

покриття, КО “Київзеленбуд” —

38 тис. кв. м зеленої зони. Всього

“Київавтодором” відновлено 177

тис. кв. м доріг, тротуарів та про�

їздів, очищено 14 тис. зливоп�

риймачів та понад 7 тис. оглядо�

вих майданчиків.

Вже традиційно, за підсумка�

ми місячника з благоустрою,

сформували рейтинг районів.

Цьогоріч майже всі місця пар�

ні — тож райони розмістилися на

5�ти позиціях. У лідерах вже

звично — Оболонський та Пе�

черський райони. Переможцям

вручили символічний кубок, а

місто обіцяє й по можливості ма�

теріальне заохочення. Другу схо�

динку зайняв Шевченківський

район, третю між собою поділи�

ли — Голосіївський, Дніпров�

ський та Дарницький. На четвер�

тому місці — Подільський і Со�

лом’янський райони, а в аутсай�

дерах — Деснянський та Свято�

шинський.

“Усі райони стараються та ду�

же відповідально ставляться до

оцінки їхньої діяльності. Тому

цього року ми вирішили таким

чином розподілити місця, однак

це не буде постійно. Це так зва�

ний стимул для багатьох районів,

у яких ситуація не настільки хо�

роша. Необхідно ще активніше

працювати та ліквідовувати не�

доліки, які є без винятку у кож�

ного”,— зазначив перший за�

ступник голови КМДА Анатолій

Голубченко.

Також посадовець доручив

пришвидшити роботи з ліквідації

поточних розриттів на місцях пе�

рекладки інженерних мереж та

незакритих люків �
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Витік одоранту не становить
загрози здоров’ю киян

Íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü îäîðàíòó, ùî ïîòðà-

ïèëà ó íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ï³ä ÷àñ

çàêà÷óâàííÿ íà Ãàçîðîçïîä³ëüí³é ñòàíö³¿

¹ 12 “Êè¿âòðàíñãàçó” (â ðàéîí³ ñåëèùà

Õîò³â), íå ñòàíîâèòü çàãðîçè çäîðîâ’þ

ìåøêàíö³â ñòîëèö³. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ

ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòî-

ë³é Ãîëóá÷åíêî ï³ä ÷àñ åêñòðåíîãî çàñ³-

äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç òåõíîãåííî-åêî-

ëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòó-

àö³é, ùî â³äáóëîñÿ â ï’ÿòíèöþ óâå÷åð³.

“Ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå ïðîâåëà êîì³ñ³ÿ,

äàº íàì çìîãó îö³íèòè ñèòóàö³þ ÿê òàêó,

ùî íå íåñå çàãðîçó çäîðîâ’þ íàñåëåííÿ

Êèºâà. Âèò³ê â³äáóâñÿ ï³ä ÷àñ òåõíîëîã³÷-

íî¿ îïåðàö³¿ çàïðàâêè îäîðàíòîì íà ãàçî-

ðîçïîä³ëüí³é ñòàíö³¿ çà ìåæàìè Êèºâà,

àëå ÷åðåç â³òåð çàïàõ ñòàëî â³ä÷óòíî ó

Ñâÿòîøèíñüêîìó, Ñîëîì’ÿíñüêîìó, Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ. Îäíàê îäîðàíò íå

º òîêñè÷íèì. Öå ðå÷îâèíà, ÿêà íàäàº çà-

ïàõ ïðèðîäíîìó ãàçó äëÿ òîãî, àáè éîãî

ìîæíà áóëî â³ä÷óòè, àäæå ñàì ãàç çàïàõó

íå ìàº. Çà ³íôîðìàö³ºþ ÑÅÑ, í³ÿêî¿ çà-

ãðîçè äëÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà òà îáëàñò³ íå

³ñíóº, à Äåïàðòàìåíòîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

æîäíèõ âèïàäê³â îòðóºííÿ ãàçîì çàðåºñ-

òðîâàíî íå áóëî”,— ðîçïîâ³â Àíàòîë³é

Ãîëóá÷åíêî òà äîäàâ, ùî ïðè÷èíè âèòîêó

îäîðàíòó âèâ÷àòèìå êîì³ñ³ÿ Äåðæïðîì-

íàãëÿäó.

ßê çàÿâèâ ãîëîâíèé ³íæåíåð “Êè¿â-

òðàíñãàçó” Þð³é Çÿá÷åíêî, ñèòóàö³ÿ ç âè-

òîêîì îäîðàíòó áóëà ïîâí³ñòþ ëîêàë³çîâà-

íà, à ñàìà ðå÷îâèíà — íåéòðàë³çîâàíà �

Прокуратура попередила 
незаконну забудову 
125 га столичних земель

Óïðîäîâæ öüîãî ðîêó ïðîêóðàòóðîþ

Êèºâà çàÿâëåíî äî ñóä³â ïîíàä äâ³ ñîòí³

ïîçîâ³â ç âèìîãàìè ïîâåðíóòè 307 ãà íå-

çàêîííî â³ä÷óæåíî¿ çåìë³ çàãàëüíîþ âàð-

ò³ñòþ ìàéæå 3 ìëðä ãðí. Ó ñóäàõ ïðîêóðà-

òóðà âèìàãàëà ñêàñóâàòè ïðîòèïðàâí³ ð³-

øåííÿ Êè¿âðàäè, çà ÿêèìè êîìóíàëüí³

çåìë³ â³äâîäèëèñÿ ï³ä çàáóäîâó, à òàêîæ

ðîç³ðâàòè äîãîâîðè îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-

ëÿíîê, íàäàíèõ ó êîðèñòóâàííÿ ïðèâàò-

íèì ô³ðìàì.

Ç-ïîì³æ ïðåä’ÿâëåíèõ ïîçîâ³â ñóäàìè

ð³çíèõ ³íñòàíö³é íà ñüîãîäí³ çàäîâîëåíî

á³ëüøå ïîëîâèíè, çà ÿêèìè òåðèòîð³àëü-

í³é ãðîìàä³ ñòîëèö³ âæå ðåàëüíî ïîâåðíó-

òî 125 ãà çåìë³, ùî îö³íþºòüñÿ ó á³ëüø

í³æ ì³ëüÿðä ãðèâåíü �

У центрі міста встановлять
головну новорічну ялинку
України

Â³äïîâ³äí³ ³íæåíåðí³ ñëóæáè ðîçïî÷àëè

ïðîöåñ "ðîçêîíñåðâóâàííÿ” ãîëîâíî¿ íîâî-

ð³÷íî¿ ÿëèíêè. Òîæ äíÿìè íà Ìàéäàí³ Íå-

çàëåæíîñò³ â³äáóäåòüñÿ ìîíòàæ ìåòàë³÷íî-

ãî êàðêàñó, ï³ñëÿ ÷îãî íîâîð³÷íèé ñèìâîë

îäÿãíóòü ó ïðèçìè ç³ øòó÷íî¿ õâî¿ òà âñòà-

íîâëÿòü ñâÿòêîâó ³ëþì³íàö³þ. Óðî÷èñòå çà-

ñâ³÷åííÿ â³äáóäåòüñÿ 19 ãðóäíÿ — ó Äåíü

ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ.

Öüîãîð³÷ êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà ðàäóâàòè-

ìå øòó÷íà ÿëèíêà òðàäèö³éíî¿ ôîðìè ç

ðîçëîãèì ã³ëëÿì, ÿêó ìèíóëîãî ðîêó ñòâî-

ðèëè ç óðàõóâàííÿì ïîáàæàíü ìåøêàíö³â

ñòîëèö³. Âåðõ³âêà ÿëèíêè — ï³êñåëüíà ìà-

ê³âêà ç åôåêòîì 3D. Óñå öå ïðàöþâàòèìå

ï³ä êåðóâàííÿì ñïåö³àëüíî¿ êîìï’þòåðíî¿

ïðîãðàìè ç óïðàâë³ííÿ ñâ³òëîä³îäíèì

îôîðìëåííÿì íà 200 êàíàë³â.

Âèñîòà ÿëèíêè ñòàíîâèòèìå ìàéæå 35 ì,

ä³àìåòð çà íèæí³ì ÿðóñîì ã³ëîê — 12,5 ì,

âàãà (ç äîâàíòàæåííÿì) — äî 30 òîíí �

Íîâèíè

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

З
30 вересня по 31
жовтня у столиці
України тривав
традиційний мі�

сячник з благоустрою.
Вчора у Київській адмі�
ністрації підбили підсу�
мок всеміської підготов�
ки до зимового періоду.
У лідерах вже традицій�
но тримаються Оболон�
ський та Печерський
райони, в аутсайде�
рах — Деснянський та
Святошинський.
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Cтартував
проект 
"Рідне село"

Майбутнє
столичних
парків 

Нагороди 
знайшли 
своїх героїв
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Випуск № 120 (1248)

ВІВТОРОК,
12 листопада
2013 року

Про розгляд подання заступника прокурора міста Києва 
від 19 грудня 2012 року № 07/1/5
332
вих
12 на рішення

Київської міської ради "Про передачу в оренду без проведення
конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності

територіальної громади міста Києва" від 12 липня 2012 року
№ 704/8041

Рішення Київської міської ради № 39/9627 від 2 жовтня 2013 року
Київська міська рада, розглянувши подання заступника прокурора міста Києва від 19 грудня 2012 року

№ 07/1/5
332
вих
12 на рішення Київської міської ради "Про передачу в оренду без проведення конкурсу
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва" від 12 липня 2012 року
№ 704/8041, вважає неможливим його задоволення у зв'язку з таким.

Згідно зі статтею 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або
через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності,
вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до частин першої, п'ятої та шостої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", статті 28 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, територіальній громаді міста Києва належить право власності на
рухоме і нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності.

Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада від іме

ні та в інтересах територіальної громади міста Києва здійснює правомочності щодо володіння, користування та
розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконує всі майнові операції, може пере

давати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним
особам, здавати їх в оренду, дозволяти або відмовляти укладати (переукладати) договори оренди (суборенди).

Згідно зі статтею 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, ви

значених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Згідно з рішенням Київської міської ради від 12 липня 2012 року № 704/8041 Оболонській районній в міс

ті Києві державній адміністрації надано дозвіл на укладання договору оренди нежитлових приміщень за

гальною площею 132,00 кв. м на просп. Героїв Сталінграда, 26
а з приватним підприємством "Витач" на
строк 2 роки 364 дні.

Згідно зі статтею 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" у разі надходження за

яви про оренду майна від підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) роз

повсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою, оголошення про намір переда

ти майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 597 довідку про випуск та/або роз

повсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою видає державний комітет те

лебачення і радіомовлення України.

Відповідно до довідки Держкомтелерадіо України приватним підприємством "Витач" за останні 12 міся

ців випущено не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 23 Закону України "Про прокуратуру", статтями 143, 144
Конституції України, пунктами 1, 5, 6 статті 60, пунктом 30 статті 26 Закону України "Про місцеве самовря

дування в Україні", статтею 28 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ

ської міської ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити подання заст пни а про ро-
ра міста Києва від 19 р дня 2012 ро
№ 07/1/5-332-вих-12 на рішення IX сесії VI
с ли ання Київсь ої місь ої ради "Про пере-
дач в оренд без проведення он рс не-
житлових приміщень ом нальної власності
територіальної ромади міста Києва" від 12
липня 2012 ро № 704/8041.

2. Дор чити заст пни ові місь о о оло-
ви — се ретарю Київради Герезі Г. Ф. про
рез льтати роз ляд подання повідомити за-
ст пни ові про рора міста Києва в станов-
леном поряд .

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю "ІЛЛІС" для обслуговування та експлуатації
нежитлової будівлі торговельного призначення та торгових

приміщень на перетині вул. Чорнобильської та вул. Ірпінської 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 103/9691 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити прое т земле строю щодо
відведення земельної ділян и товариств з
обмеженою відповідальністю "ІЛЛІС" для об-
сл ов вання та е спл атації нежитлової б -
дівлі тор овельно о призначення та тор ових
приміщень на перетині в л. Чорнобильсь ої
та в л. Ірпінсь ої Святошинсь ом районі
м. Києва (справа Д-6626, заява ДЦ № 01016-
000090295-014 від 18.06.2013).
2. Надати товариств з обмеженою відпові-

дальністю "ІЛЛІС", за мови ви онання п н -
т 3 цьо о рішення, в орот остро ов орен-
д на 5 ро ів земельн ділян площею
0,2982 а ( адастровий номер
8000000000:75:191:043) для обсл ов вання
та е спл атації нежитлової б дівлі тор овель-
но о призначення та тор ових приміщень на
перетині в л. Чорнобильсь ої та в л. Ірпін-
сь ої Святошинсь ом районі м. Києва із
земель ом нальної власності територіальної
ромади м. Києва.
3. Товариств з обмеженою відповідальніс-

тю "ІЛЛІС":
3.1. Ви он вати обов'яз и земле орист ва-

ча відповідно до статті 96 Земельно о оде -
с У раїни.
3.2. Ви онати вимо и, ви ладені в листах

Департамент містоб д вання та архіте т ри
від 27.05.2013 № 8188/0/12-1/19-13, від

30.05.2013 № 8548/0/12/09-13 та Головно о
правління Держзема ентства м. Києві від
12.06.2013 № 2009.
3.3. Питання майнових відносин виріш ва-

ти в становленом поряд .
3.4. Питання пайової часті вирішити відпо-

відно до рішення Київсь ої місь ої ради від
08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Ки-
єва на 2013 рі ".
3.5. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -
ючих інженерних мереж і спор д, що знахо-
дяться в межах земельної ділян и.
3.6. Земельн ділян в межах червоних лі-

ній ви ористов вати з обмеженнями відповід-
но до вимо містоб дівно о за онодавства.
3.7. У місячний термін надати до Департа-

мент земельних рес рсів ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) до менти, визначе-
ні за онодавством, необхідні для ладання
до овор оренди земельної ділян и.
4. Попередити земле орист вача, що ви о-

ристання землі не за цільовим призначенням
тя не за собою припинення права орист -
вання нею відповідно до вимо статей 141,
143 Земельно о оде с У раїни.
5. Рішення втрачає чинність через дванад-

цять місяців після наб ття ним чинності ра-

зі я що протя ом цьо о стро не ладений
відповідний до овір оренди земельної ділян-
и.
6. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-

тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
"АЛЬФА
НЕРУХОМІСТЬ" земельної ділянки для експлуатації,

обслуговування та реконструкції нежитлової будівлі офісу 
на вул. Фрунзе, 33 (літера "А") у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 104/9692 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
"КИЇВ
АРТ" земельної ділянки для експлуатації та

обслуговування нежитлової громадської будівлі з літньою
терасою та гостьовою стоянкою на вул. Ползунова, 1 

у Солом'янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 105/9693 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 93, 123, 124, пункту "а" статті 141 Земельного кодексу України, пункту 34 частини пер

шої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши технічну документа

цію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська ра

да

ВИРІШИЛА:

1. Припинити ом нальном підприємств
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
"Київсь е інвестиційне а ентство" право по-
стійно о орист вання земельною ділян ою,
наданою постійне орист вання відповід-
но до рішення Київсь ої місь ої ради від
27.10.2011 № 553/6789 "Про надання зе-
мельної ділян и ом нальном підприєм-
ств ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) "Київсь е інвестиційне а ентство"
для б дівництва, е спл атації та обсл ов -
вання ромадсь их б дівель і спор д з літ-
ньою терасою, заїздами та остьовою сто-
ян ою на в л. Полз нова, 1 Солом'янсь о-
м районі м. Києва", право орист вання
я ою посвідчено державним а том на право
постійно о орист вання земельною ділян-
ою від 03.02.2012 № 06-9-00147, та від-
нести її до земель запас житлової та ро-
мадсь ої заб дови (землі ом нальної влас-
ності територіальної ромади міста Києва)
(лист-з ода ом нально о підприємства ви-

онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
"Київсь е інвестиційне а ентство" від
28.05.2013 № 1138).
2. Визнати та им, що втратило чинність, рі-

шення Київсь ої місь ої ради від 27.10.2011
№ 553/6789 "Про надання земельної ділян и
ом нальном підприємств ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) "Київсь е інвестицій-
не а ентство" для б дівництва, е спл атації
та обсл ов вання ромадсь их б дівель і
спор д з літньою терасою, заїздами та ос-
тьовою стоян ою на в л. Полз нова, 1 Со-
лом'янсь ом районі м. Києва".
3. Ком нальном підприємств ви онавчо-

о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) "Київсь е ін-
вестиційне а ентство" поверн ти до Департа-
мент земельних рес рсів ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) державний а т на
право постійно о орист вання земельною
ділян ою від 03.02.2012 № 06-9-00147.

1. Затвердити прое т земле строю щодо
відведення земельної ділян и товариств з
обмеженою відповідальністю "АЛЬФА-НЕРУ-
ХОМІСТЬ" для е спл атації, обсл ов вання
та ре онстр ції нежитлової б дівлі офіс на
в л. Фр нзе, 33 (літера "А") Подільсь ом
районі м. Києва (справа Д-6794, заява ДЦ
№ 01005-000087426-014 від 28.05.2013).
2. Передати товариств з обмеженою від-

повідальністю "АЛЬФА-НЕРУХОМІСТЬ", за
мови ви онання п н т 3 цьо о рішення, в
орот остро ов оренд на 5 ро ів земельн
ділян площею 0,0889 а ( адастровий но-
мер 8000000000:85:312:0019) для е спл ата-
ції, обсл ов вання та ре онстр ції нежитло-
вої б дівлі офіс Подільсь ом районі м. Ки-
єва із земель ом нальної власності терито-
ріальної ромади міста Києва зв'яз з пе-
реходом права власності на нер хоме майно
(до овір півлі-продаж від 18.07.2007, а т
приймання-передачі від 30.07.2007).
3. Товариств з обмеженою відповідальніс-

тю "АЛЬФА-НЕРУХОМІСТЬ":
3.1. Ви он вати обов'яз и земле орист ва-

ча відповідно до статті 96 Земельно о оде -
с У раїни.
3.2. У місячний термін надати до Департа-

мент земельних рес рсів ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) до менти, визначе-
ні за онодавством, необхідні для ладання
до овор оренди земельної ділян и.
3.3. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -
ючих інженерних мереж та спор д, що знахо-
дяться в межах земельної ділян и.

3.4. У разі необхідності проведення ре он-
стр ції чи ново о б дівництва відповідно до
п н т 1 цьо о рішення питання оформлення
дозвільної та прое тно- ошторисної до -
ментації виріш вати в поряд , визначеном
за онодавством У раїни.
3.5. Питання майнових відносин виріш ва-

ти в становленом поряд .
3.6. Ви онати вимо и, ви ладені в листах

Головно о правління містоб д вання та архі-
те т ри від 18.10.2012 № 13782/0/18-3/19-
12, Головно о правління Держзема ентства
м. Києві від 17.04.2013 № 1287 та Міністер-

ства льт ри У раїни від 29.05.2013
№ 1433/10/61-13.
3.7 Питання пайової часті вирішити відпо-

відно до рішення Київсь ої місь ої ради від
08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Ки-
єва на 2013 рі ".
4. Попередити земле орист вача, що ви о-

ристання земельної ділян и не за цільовим
призначенням тя не за собою припинення
права орист вання нею відповідно до вимо
статей 141, 143 Земельно о оде с У раїни.
5. Рішення втрачає чинність через дванад-

цять місяців після наб ття ним чинності ра-
зі я що протя ом цьо о стро не ладений
відповідний до овір оренди земельної ділян-
и.
6. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Хрещатик 2 12 листопада 2013 року



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4. Передати товариств з обмеженою від-

повідальністю "КИЇВ-АРТ", за мови ви онан-
ня п н т 5 цьо о рішення, дов остро ов
оренд на 25 ро ів земельн ділян площею
0,2885 а ( адастровий номер
8000000000:72:121:0068) для е спл атації та
обсл ов вання нежитлової б дівлі з літньою
терасою та остьовою стоян ою на в л. Пол-
з нова, 1 Солом'янсь ом районі м. Києва
із земель ом нальної власності територіаль-
ної ромади міста Києва (справа А-20764)
(заява ДЦ від 10.06.2013 № 01018-89235-
014).
5. Товариств з обмеженою відповідальніс-

тю "КИЇВ-АРТ":
5.1. Ви он вати обов'яз и земле орист ва-

ча відповідно до статті 96 Земельно о оде -
с У раїни.
5.2. Питання майнових відносин виріш ва-

ти в становленом поряд .
5.3. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -
ючих інженерних мереж і спор д, що знахо-
дяться в межах земельної ділян и.

5.4. У місячний термін надати до Депар-
тамент земельних рес рсів ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) до менти,
визначені за онодавством, необхідні для
ладання до овор оренди земельної ді-

лян и.
5.5. У разі необхідності проведення ре он-

стр ції чи ново о б дівництва питання
оформлення дозвільної та прое тно- ошто-
рисної до ментації виріш вати в поряд ,
визначеном за онодавством У раїни.
6. Попередити земле орист вача, що ви о-

ристання землі не за цільовим призначенням
тя не за собою припинення права орист -
вання нею відповідно до вимо статей 141,
143 Земельно о оде с У раїни.
7. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про передачу 
земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю 
"ДОРНБОРД ЛТД" 

та товариству з обмеженою відповідальністю 
"Компанія з управління активами "ОТП КАПІТАЛ" 

для експлуатації та обслуговування адміністративних будівель
на вул. Воровського, 4 та 4
б 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 106/9694 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", ста

тей 30, 33 Закону України "Про оренду землі" та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

1. Передати товариств з обмеженою
відповідальністю "ДОРНБОРД ЛТД" та то-
вариств з обмеженою відповідальністю
"Компанія з правління а тивами "ОТП КА-
ПІТАЛ", за мови ви онання п н т 2 цьо о
рішення, спільн дов остро ов оренд на
10 ро ів земельн ділян площею 0,2696
а ( адастровий номер
8000000000:91:168:0006) (зо рема товари-
ств з обмеженою відповідальністю "ДО-
РНБОРД ЛТД" — 92/100 земельної ділян и,
товариств з обмеженою відповідальністю
"Компанія з правління а тивами "ОТП КА-
ПІТАЛ" — 8/100 земельної ділян и) для е с-
пл атації та обсл ов вання адміністратив-
них б дівель на в л. Воровсь о о, 4 та 4-б
Шевчен івсь ом районі м. Києва зв'яз-
з переходом права власності на нежит-

лові б дин и (до овір півлі-продаж нер -
хомо о майна від 18.10.2012 № 1341 та до-
овір півлі-продаж нежитлово о б дин ,
що ладається на підставі застереження
про задоволення вимо іпоте одержателя,
що міститься іпотечном до оворі від
18.07.2012 № 2168 (із змінами та допов-
неннями) із земель, переданих рішенням
Київсь ої місь ої ради від 19.07.2005
№ 859/3434 "Про передач товариств з
обмеженою відповідальністю "НЕАПОЛЮ"
земельної ділян и для е спл атації та об-
сл ов вання адміністративних б дівель на
в л. Воровсь о о, 4 та 4-б Шевчен ів-
сь ом районі м. Києва", право орист ван-
ня я ою посвідчено до овором оренди зе-
мельної ділян и від 07.04.2006 № 91-6-
00544 (справа А-20697, заява ДЦ № 01016-
000087914-014).
2. Товариств з обмеженою відповідальніс-

тю "ДОРНБОРД ЛТД" та товариств з обме-
женою відповідальністю "Компанія з прав-
ління а тивами "ОТП КАПІТАЛ":
2.1. Ви он вати обов'яз и земле орист ва-

чів відповідно до статті 96 Земельно о оде -
с У раїни.
2.2. Товариств з обмеженою відповідаль-

ністю "ДОРНБОРД ЛТД" та товариств з об-
меженою відповідальністю "Компанія з
правління а тивами "ОТП КАПІТАЛ" місяч-
ний термін надати до Департамент земель-
них рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) до менти, визначені за онодав-
ством, для ладання до овор оренди зе-
мельної ділян и.
2.3. Питання майнових відносин виріш ва-

ти в становленом поряд .
2.4. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -
ючих інженерних мереж і спор д, що знахо-
дяться в межах земельної ділян и.
2.5. У разі необхідності проведення ре он-

стр ції чи ново о б дівництва питання
оформлення дозвільної та прое тно- ошто-
рисної до ментації виріш вати в поряд ,
визначеном за онодавством У раїни.
3. Визнати та им, що втратило чинність, рі-

шення Київсь ої місь ої ради від 19.07.2005
№ 859/3434 "Про передач товариств з об-
меженою відповідальністю "НЕАПОЛЮ" зе-
мельної ділян и для е спл атації та обсл о-
в вання адміністративних б дівель на в л.
Воровсь о о, 4 та 4-б Шевчен івсь ом
районі м. Києва".
4. Розірвати за з одою сторін до овір орен-

ди земельної ділян и від 07.04.2006 № 91-6-
00544 (лист-з ода ТОВ "НЕАПОЛЮ" від
13.11.2012 № 24).
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про видачу ліцензії КП СПБ "Арсенал"

Розпорядження № 1598 від 12 вересня 2013 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів госпо


дарської діяльності", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер

жавної адміністрації) від 7 грудня 2012 року № 2192 "Про ліцензування провадження господарської діяльно

сті з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та
водовідведення", враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 10 від 09 вересня 2013 року), в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати КАЗЕННОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ "АР-
СЕНАЛ" ( од ЄДРПОУ 14307357, м. Київ, в л.
Мос овсь а, б дино 8) ліцензію на право
провадження осподарсь ої діяльності з
транспорт вання теплової енер ії ма істраль-
ними та місцевими (розподільчими) теплови-
ми мережами стро ом дії п'ять ро ів.
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 першо о заст пни а о-
лови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Гол бчен а А. К.

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій
ТОВ "ТК Енергозбереження"

Розпорядження № 1600 від 12 вересня 2013 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів госпо


дарської діяльності", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер

жавної адміністрації) від 7 грудня 2012 року № 2192 "Про ліцензування провадження господарської діяльно

сті з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та
водовідведення", враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 10 від 09 вересня 2013 року), в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" ( од ЄД-
РПОУ 37813769, Київсь а область, Києво-
Святошинсь ий район, село Гатне, в л. Доб-
ро о Д ба, б дино 36) ліцензію на право
провадження осподарсь ої діяльності з пос-
тачання теплової енер ії стро ом дії п'ять ро-
ів.
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 першо о заст пни а о-
лови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Гол бчен о А. К.

Голова О. Попов

Про зміни у складі спостережної комісії при виконавчому органі
Київської міської ради (Київській міській державній

адміністрації)
Розпорядження № 1605 від 12 вересня 2013 року

Відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 25 Закону України
"Про місцеві державні адміністрації", Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабі

нету Міністрів України від 01 квітня 2004 року № 429, у зв'язку з кадровими змінами:

1. Затвердити зміни до с лад спостереж-
ної омісії при ви онавчом ор ані Київсь ої
місь ої ради (Київсь ій місь ій державній ад-
міністрації), затверджено о розпорядженням
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
07 листопада 2012 ро № 1970, ви лавши
йо о в новій реда ції, що додається.
2. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації — ерівни апарат ви-

онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) П за-
нов О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен-
ня в засобах масової інформації зміст цьо о
розпорядження.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов'яз ів.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА можна ознайомитися 
в апараті Київської міської державної адміністраціїПро затвердження змін до Порядку проведення рейтингової

оцінки діяльності районних в місті Києві державних
адміністрацій

Розпорядження № 1607 від 12 вересня 2013 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. № 650 "Про запровадження про


ведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій", з метою уточнення показників рейтингової оцінки ді

яльності районних в місті Києві державних адміністрацій, в межах функцій місцевого органу виконавчої
влади:

1. Затвердити зміни до Поряд проведен-
ня рейтин ової оцін и діяльності районних в
місті Києві державних адміністрацій, затвер-
джено о розпорядженням ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 11 березня 2011 р.
№ 346 "Про запровадження рейтин ової оцін-
и діяльності районних в місті Києві держав-
них адміністрацій", що додаються.
2. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації — ерівни апарат ви-

онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) П за-
нов О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен-
ня в засобах масової інформації зміст цьо о
розпорядження.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Голова О. Попов

ВИРІШИЛА:

Хрещатик 312  листопада 2013 року

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Про впорядкування складу Міжвідомчої робочої групи з питань,

пов'язаних з експлуатацією мулових полів 
Бортницької станції аерації

Розпорядження № 1623 від 17 вересня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 30 Закону України "Про місцеве самовряду


вання в Україні", пункту 2 частини другої та пунктів 5, 8 частини третьої статті 25 Закону України "Про сто

лицю України
місто
герой Київ", пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", з метою впорядкування складу Міжвідомчої робочої групи з питань, пов'язаних з експлуата

цією мулових полів Бортницької станції аерації:

1. Призначити першо о заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації Гол б-
чен а А. К. оловою Міжвідомчої робочої р пи
з питань, пов'язаних з е спл атацією м лових
полів Бортниць ої станції аерації, твореної
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) від 26 р дня 2012 ро № 2326.
2. Унести до розпорядження ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) від 26 р дня
2012 ро № 2326 "Про творення Міжвідом-
чої робочої р пи з питань, пов'язаних з е с-
пл атацією м лових полів Бортниць ої станції
аерації" та і зміни:

2.1. У п н ті 1 слова "та затвердити її
с лад, що додається" ви лючити.
2.2. Доповнити розпорядження після п н -

т 1 п н том 2 та о о зміст :
"2. Дор чити олові Міжвідомчої робочої

р пи форм вати та затвердж вати с лад
Міжвідомчої робочої р пи і зміни до ньо о ".
У зв'яз з цим п н ти 2,3 вважати п н тами
3, 4 відповідно.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на першо о заст пни а о-
лови Київсь ої державної адміністрації А. Го-
л бчен а.

Голова О. Попов

Про виконання робіт з розширення потужностей системи
очистки фільтрату полігону твердих побутових відходів № 5 

в с. Підгірці Обухівського району Київської області
Розпорядження № 1632 від 19 вересня 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самовряду

вання в Україні", Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", з метою запобігання виник

ненню надзвичайної ситуації під час експлуатації полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обу

хівського району Київської області, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити приватне а ціонерне товари-
ство "Київспецтранс" (далі — ПрАТ "Київ-
спецтранс") замовни ом розроб и прое тно-
ошторисної до ментації та ви онання робіт
з розширення пот жностей системи очист и
фільтрат полі он твердих поб тових відхо-
дів № 5 в с. Під ірці Об хівсь о о район Ки-
ївсь ої області.
2. ПрАТ "Київспецтранс" на ви онання

п н т 1 цьо о розпорядження:
2.1. Визначити прое тн ор анізацію для

розроб и прое тно- ошторисної до мента-
ції на ви онання робіт з розширення пот ж-
ностей системи очист и фільтрат полі он
твердих поб тових відходів № 5 в с. Під ірці
Об хівсь о о район Київсь ої області по-
ряд , встановленом за онодавством У ра-
їни.
2.2. Забезпечити розроб і затвердження

в становленом поряд прое тно- ошто-
рисної до ментації на ви онання робіт з роз-
ширення пот жностей системи очист и філь-
трат полі он твердих поб тових відходів
№ 5 в с. Під ірці Об хівсь о о район Київ-
сь ої області поряд , встановленом за о-
нодавством У раїни.
2.3. Після ви онання підп н тів 2.1 та 2.2

п н т 2 цьо о розпорядження визначити під-
рядн ор анізацію для ви онання робіт з роз-
ширення пот жностей системи очист и філь-
трат полі он твердих поб тових відходів
№ 5 в с. Під ірці Об хівсь о о район Київ-
сь ої області поряд , визначеном За о-
ном У раїни "Про здійснення державних за -
півель".
2.4. Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства У раїни щодо поряд ви онання
б дівельних робіт.
2.5. Забезпечити ви онання робіт з розши-

рення пот жностей системи очист и фільтра-
т полі он твердих поб тових відходів № 5 в
с. Під ірці Об хівсь о о район Київсь ої об-

ласті та введення об'є та в е спл атацію в
становленом поряд .
2.6. Під час ладання до овор підряд на

ви онання робіт, зазначених п н ті 1 цьо о
розпорядження, передбачити мови щодо
надання підрядни ом арантії я ості ви она-
них робіт та встановити арантійні стро и
е спл атації об'є та.
3. Департамент житлово- ом нальної ін-

фрастр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) подати в становленом поряд
до Департамент е ономі и та інвестицій ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) відпо-
відні інвестиційні пропозиції до про рам е о-
номічно о і соціально о розвит міста Києва
на 2013 рі та наст пні ро и.
4. Взяти до відома, що після завершення

робіт, зазначених п н ті 1 цьо о розпоря-
дження, все майно зарахов ється до ом -
нальної власності територіальної ромади
міста Києва.
5. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) забезпечити в становленом
поряд зарах вання майна до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва після завершення робіт, зазначених
п н ті 1 цьо о розпорядження.
6. 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.
7. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов'яз ів.

Голова О. Попов

Про затвердження проекту "Реконструкція частини
антресольного поверху будівлі ремонтно
механічної майстерні

під центр оброблення даних по вул. Дегтярівська, 37 
в Шевченківському районі м. Києва"

Розпорядження № 1613 від 12 вересня 2013 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ", з метою про


ведення реконструкції частини антресольного поверху будівлі ремонтно
механічної майстерні під центр
оброблення даних на вул. Дегтярівській, 37, у Шевченківському районі міста Києва для створення інформа

ційної інфраструктури у місті Києві із використанням новітніх технологій для надання інформаційних послуг
мешканцям міста Києва, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити прое т "Ре онстр ція частини антресольно о поверх б дівлі ремонтно-ме-
ханічної майстерні під центр оброблення даних по в л. Де тярівсь а, 37 в Шевчен івсь ом
районі м. Києва", врахов ючи е спертний звіт Державно о підприємства "Спеціалізована дер-
жавна е спертна ор анізація — Центральна сл жба У раїнсь ої державної б дівельної е спер-
тизи" від 30 серпня 2013 ро № 00-0342-13/ЦБ, з та ими техні о-е ономічними по азни а-
ми:

2. Ви ористання оштів на по риття ризи (з ПДВ), що передбачені зведеним ошторис-
ним розрах н ом вартості ре онстр ції, здійснюється замовни ом ре онстр ції на підставі
обґр нт вальних до ментів та рез льтатів їх детальної перевір и встановленом поряд .
3. Під час ладання замовни ом до овор підряд на ре онстр цію об'є та обов'яз ово

передбачити мови щодо надання підрядни ом арантії я ості ви онаних робіт та встановити
арантійні стро и е спл атації об'є та.
4. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої державної адміністрації — ерівни ові апарат ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) П занов
О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміст цьо о розпоря-
дження.
5. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на заст пни ів олови Київсь ої

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

Голова О. Попов

Показники Од. виміру Кількість

Характер будівництва " реконструкція

Ступінь вогнестійкості " II

Поверховість існуючої будівлі поверх 1; 2

Площа ділянки га 1,9124

Загальна      площа      приміщень      центру оброблення даних, 
у тому числі:

м2 750,53

сходова клітка м2 24,26

Корисна      площа      приміщень      центру оброблення даних м2 726,27

Будівельний об'єм сходової клітки м3 345,6

Кількість створених робочих місць місце 28

Загальна кошторисна вартість будівництва станом на 08.08.2013,    
у тому числі:

тис. грн 29493,444

будівельно"монтажні роботи тис. грн 3660,917

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 20422,833

пусконалагоджувальні роботи тис. грн 145,087

інші витрати тис. грн 5264,607

Річні потреби:

води тис. м3 0,30

електроенергії тис. кВт год 1140,5

теплової енергії Гкал 128,34

Тривалість будівництва місяць 11,0

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

адміністрації) від 31 травня 2013 року № 830 "Про капітальний
ремонт дорожнього покриття вулиць міста Києва"

Розпорядження № 1596 від 12 вересня 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", з метою по

кращення транспортного руху в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести додато до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 31 травня 2013 ро № 830 "Про апітальний ремонт до-
рожньо о по риття в лиць міста Києва" та і зміни:
1.1. Позицію 25 ви ласти та ій реда ції:

1.2. Доповнити позиціями 28, 29, 30, 31 та о о зміст :

2. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої державної адміністрації з ідно з розподілом обо-
в'яз ів прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміст цьо о розпо-
рядження.

Голова О. Попов

28. Вул. Івана Мазепи від вул. Московської до площі Слави 0,5 Печерський район

29. Вулиці Верхній Вал та Нижній Вал від вул. Межигірської до вул.
Глибочицької включаючи перехрестя

0,8 Подільський район

30. Вул. Набережно"Корчуватська на ділянці від буд. № 96 до буд. № 98 0,2 Голосіївський район

31. Вул. Анни Ахматової на ділянці від вул. Урлівської до Дніпровської набе"
режної

0,5 Дарницький район

25. Вул. Леніна на ділянці від Кільцевої дороги до вул. Московської 1,6 Солом'янський район

Про облаштування стоянок для таксі під час будівництва нових
та реконструкції існуючих об'єктів вулично
дорожньої мережі

Розпорядження № 1617 від 16 вересня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 5, 6 Закону Укра


їни "Про дорожній рух", статті 14 Закону України "Про автомобільний транспорт"* з метою зміцнення дис

ципліни на дорогах, вулицях міста, посилення безпеки дорожнього руху, створення та розвитку транспорт

ної інфраструктури з облаштуванням стоянок для легкового таксі в м. Києві, в межах функцій органу місце

вого самоврядування:

1. Ком нальній орпорації "Київавтодор"
під час б дівництва нових та ре онстр ції іс-
н ючих об'є тів в лично-дорожньої мережі
забезпечити облашт вання стояно для та сі.
2. Департамент транспортної інфра-

стр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої держаної ад-
міністрації) забезпечити форм вання та ве-
дення реєстр стояно та сі в рам ах реалі-
зації робіт відповідно до п н т 1 цьо о роз-
порядження.

3. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої
державної адміністрації з ідно з розподілом
обов'яз ів прийняти рішення щодо висвітлен-
ня засобах масової інформації зміст цьо о
розпорядження.
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. з ідно з розподілом обов`яз ів.

Голова О. Попов

Хрещатик 4 12 листопада 2013 року



Хрещатик 512  листопада 2013 року

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Про зарахування до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва об'єктів електропостачання
Розпорядження № 1624 від 17 вересня 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 комунального підприємства "Головний інформаційно
обчислю

вальний центр" від 23 квітня 2013 року № 02
538, з метою надійного утримання та якісного обслуговування
інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Зарах вати до ом нальної власності те-
риторіальної ромади міста Києва об'є ти
еле тропостачання ом нально о підприєм-
ства "Головний інформаційно-обчислюваль-
ний центр" з ідно з перелі ом, зазначеним
додат до цьо о розпорядження.
2. Дор чити Департамент ом нальної

власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) разом з ом нальним під-
приємством "Головний інформаційно-обчис-
лювальний центр" передати володіння та
орист вання п блічном а ціонерном това-
риств "КИЇВЕНЕРГО" об'є ти еле тропоста-
чання, зазначені п н ті 1 цьо о розпоря-
дження, в межах та на мовах, визначених
У одою щодо реалізації прое т правління
та реформ вання енер етично о омпле с

м. Києва від 27.09.2001 (зі змінами та допов-
неннями), я ладено між АК "Київенер о"
та ви онавчим ор аном Київсь ої місь ої ради
(Київсь ою місь ою державною адміністра-
цією).
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації — ерівни апарат ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) П за-
нов О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен-
ня в засобах масової інформації зміст цьо о
розпорядження.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов`яз ів.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до складу робочої групи з вирішення 
проблемних питань по об'єктах незавершених будівництвом 

та безхазяйних об'єктах в м. Києві
Розпорядження № 1626 від 17 вересня 2013 року

З метою оперативного управління будівництвом об'єктів та своєчасним введенням їх в експлуатацію, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити зміни до с лад робочої р пи
з вирішення проблемних питань по об'є тах
незавершених б дівництвом та безхазяйних
об'є тах в м. Києві, затверджено о розпоря-
дженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-

ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 17 травня 2011 ро № 740, ви-
лавши йо о в новій реда ції, що додається.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до статуту комунального підприємства
електромереж зовнішнього освітлення м. Києва 

"Київміськсвітло"
Розпорядження № 1647 від 20 вересня 2013 року

Відповідно до частини четвертої статті 57 та частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України,
частини третьої статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 
 під

приємців" та рішення Київської міської ради від 19 серпня 2013 року № 3/9591 "Про внесення змін до рішен

ня Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", згідно з
яким статутний капітал комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київ

міськсвітло" збільшено на 2000000,00 гривень, з метою проведення державної реєстрації змін розміру ста

тутного капіталу:

Затверджено
Розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої державної адміністрації)

від 20.09.2013 р. № 1647

ЗМІНИ 
до статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ 
ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА "КИЇВМІСЬКСВІТЛО", 

затвердженого розпорядженням Представника Президента України 
в м. Києві від 20 січня 1993 року № 64 

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

від 25 листопада 2011 року № 2197) 
Цей до мент є невід'ємною частиною стат т ом нально о підприємства еле тромереж

зовнішньо о освітлення м. Києва "Київмісь світло"
Київ-2013

П н т 5.1. розділ 5 Стат т ви ласти в новій реда ції:
"5.1. Підприємств Власни ом встановлено стат тний апітал в розмірі 5 350 000,00 (п'ять

мільйонів триста п'ятдесят тисяч ривень 00 оп.) ривень."

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

1. Затвердити зміни до стат т ом наль-
но о підприємства еле тромереж зовнішньо-
о освітлення м. Києва "Київмісь світло", за-
тверджено о розпорядженням Представни а
Президента У раїни в м. Києві від 20 січня
1993 ро № 64 (в реда ції розпорядження
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
25 листопада 2011 ро № 2197), що додаю-
ться.
2. Ком нальном підприємств еле троме-

реж зовнішньо о освітлення м. Києва "Київ-

місь світло" зареєстр вати зміни до стат т в
становленом поряд .
3. Питання висвітлення в засобах масової

інформації зміст цьо о розпорядження по-
ласти на заст пни а олови Київсь ої місь ої
державної адміністрації з ідно з розподілом
обов'яз ів.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрацїї Костю а
М. Д.

Голова О. Попов

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

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

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

Про затвердження статутів комунальних підприємств, 
що належать до комунальної власності територіальної громади

міста Києва та передані до сфери управління Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації

Розпорядження № 1651 від 20 вересня 2013 року
Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України "Про місце


ве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб — підприємців", на виконання рішення Київської міської ради від 01.11.2012 року
№ 297/8581 "Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної власно

сті територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Оболонській районній в місті
Києві державній адміністрації", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Стат т ом нально о підпри-
ємства "Житлосервіс" К ренів а" Оболон-
сь о о район м. Києві, що додається.
2.3атвердити Стат т ом нально о підпри-

ємства "Житлосервіс" Оболонь" Оболонсь о-
о район м. Києві, що додається.
3. Затвердити Стат т ом нально о підпри-

ємства "Житлосервіс" Приозерне" Оболон-
сь о о район м. Києві, що додається.
4. Затвердити Стат т ом нально о підпри-

ємства "Оболоньжитлое спл атація" Оболон-
сь о о район м. Києві, що додається.
5. Затвердити Стат т ом нально о підпри-

ємства "Сл жба замовни а житлово- ом -
нальних посл " Оболонсь о о район м.
Києві, що додається.
б. Затвердити Стат т ом нально о підпри-

ємства "Оболонь-ліфтсервіс" Оболонсь о о
район м. Києва, що додається.
7.3атвердити Стат т ом нально о підпри-

ємства "Оболонь-інвестб д", що додається.
8.3атвердити Стат т ом нально о під-

приємства "Автотранспортне підприємство

Оболонсь о о район м. Києва", що додає-
ться.
9.3атвердити Стат т ом нально о підпри-

ємства "Ш ільне харч вання Оболонсь о о
район м. Києва", що додається.
10. Затвердити Стат т ом нально о під-

приємства Оболонсь о о район м. Києва
"Дитячий інотеатр "Кадр", що додається.
11. Ком нальним підприємствам, зазначе-

ним в п н тах 1-10 цьо о розпорядження, в
становленом поряд зареєстр вати стат -
ти підприємств.
12. Заст пни олови Київсь ої місь ої

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

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

Голова О. Попов

Про питання Координаційного комітету сприяння 
зайнятості населення

Розпорядження № 1658 від 23 вересня 2013 року
Відповідно до статті 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 19 Закону України

"Про зайнятість населення", з метою забезпечення діяльності Координаційного комітету сприяння зайнято

сті населення:

1. Призначити спів оловами Координацій-
но о омітет сприяння зайнятості населен-
ня, створено о розпорядженням Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 13 люто о
1998 ро № 288 "Про Про рам зайнятості
населення м. Києва на 1998—2000 ро и":
від ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої

ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) — Коржа Ві тора Петровича — заст пни-
а олови Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації;
від професійних спіло — Мельни а Ва-

лентина Петровича — олов Об'єднання
профспіло , ор анізацій профспіло м. Ки-
єві "Київсь а місь а рада профспіло " (за
з одою);
від ор анізацій роботодавців — Мар ся

Оле сія Ві торовича — ви онавчо о дире то-
ра Київсь ої місь ої асоціації роботодавців
(за з одою).
2. Визначити, що с лад Координаційно о
омітет сприяння зайнятості населення від
ожної сторони затвердж ється відповідним
спів оловою.
3. Затвердити с лад Координаційно о о-

мітет сприяння зайнятості населення від

сторони ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції), що додається.
4. Затвердити зміни до Положення про Ко-

ординаційний омітет сприяння зайнятості
населення, затверджено о розпорядженням
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
20 жовтня 2010 ро № 859 "Про питання Ко-
ординаційно о омітет сприяння зайнятості
населення", ви лавши йо о в новій реда ції,
що додається.
5. П н т 1 розпорядження ви онавчо о ор-

ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 01 листопада
2011 ро № 2015 "Про питання Координа-
ційно о омітет сприяння зайнятості насе-
лення" ви лючити.
У зв'яз з цим п н ти 2-5 вважати відпо-

відно п н тами 1-4.
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

Затверджено
Розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 23.09.2013 № 1658

СКЛАД 
Координаційного комітету сприяння зайнятості населення 

від сторони виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Корж Ві тор Петрович заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції, спів олова омітет

Костюрен о Тетяна Ми олаївна дире тор Департамент соціальної політи и, заст пни
спів олови омітет

С хомлин Ві тор Борисович дире тор Київсь о о місь о о центр зайнятості, заст п-
ни спів олови омітет (за з одою)

Силен о Ві торія Леонідівна заст пни начальни а правління праці та зайнятості —
начальни відділ політи и зайнятості та соціально-тр -
дових відносин Департамент соціальної політи и, се -
ретар омітет

Антоню Адам Сер ійович заст пни дире тора Департамент промисловості та
розвит підприємництва — начальни правління про-
мисловості, підприємництва та інноваційної політи и



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 12 листопада 2013 року

Соя Віталій Васильович начальни правління праці та зайнятості Департамент
соціальної політи и

Челомбіть о Ві торія Юріївна перший заст пни дире тора Департамент освіти і на-
и, молоді та спорт

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Затверджено
розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 20.10. 2010 ро № 859
(в реда ції розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 23.09.2013 № 1658

ПОЛОЖЕННЯ 
про Координаційний комітет сприяння зайнятості населення

1. Координаційний омітет сприяння зайнятості населення (далі — Комітет) є онс льтатив-
но-дорадчим ор аном, що творюється при ви онавчом ор ані Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ій місь ій державній адміністрації) спільним рішенням сторін для під отов и по оджених
пропозицій і рішень щодо реалізації державної політи и сфері зайнятості населення в місті
Києві.
2. Комітет своїй діяльності ер ється Констит цією та за онами У раїни, а тами Президен-

та У раїни, Верховної Ради У раїни, Кабінет Міністрів У раїни та інших центральних ор анів
ви онавчої влади, рішеннями Київсь ої місь ої ради, розпорядженнями ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) та цим Положенням.
3. Комітет здійснює свою діяльність на засадах: за онності та добровільності, репрезента-

тивності сторін профспіло і роботодавців та їх представни ів, незалежності, рівності та вза-
ємної відповідальності сторін, онстр тивності та взаємодії, пріоритетності з одж вальних
процед р, від ритості та ласності, обов'яз овості дотримання дося н тих домовленостей і
ви онання прийнятих рішень.
4. Основними завданнями Комітет є:
вироблення онсолідованої позиції сторін соціально о діало щодо розвит тр дово о по-

тенціал в місті Києві, форм вання а тивної політи и сприяння зайнятості населення на місь-
ом рин праці;
під отов а та надання з оджених пропозицій і ре омендацій ви онавчом ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ій місь ій державній адміністрації) і Київсь ій місь ій раді з питань фор-
м вання та реалізації в місті Києві державної політи и зайнятості населення.
5. Комітет відповідно до по ладених завдань:
вносить пропозиції ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ій місь ій державній

адміністрації) щодо прое тів територіальних про рам зайнятості населення, аналіз є ви онан-
ня завдань та заходів територіальних про рам зайнятості населення;
вносить пропозиції ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ій місь ій державній

адміністрації) щодо розширення сфери застос вання праці, забезпечення повної, прод тив-
ної, вільно обраної зайнятості, підвищення рівня валіфі ації та он рентоспроможності ро-
бочої сили; розроблення омпле с заходів щодо запобі ання масовом вивільненню праців-
ни ів; ор анізації зайнятості в частині збереження діючих та створення нових робочих місць, в
том числі для соціально незахищених верств населення; розроб и та реалізації додат ових
заходів з ор анізації зайнятості населення міста;
вивчає питання ор анізації професійної орієнтації населення м. Києві, розробляє пропози-

ції та ре омендації щодо підвищення ефе тивності профорієнтаційної роботи;
вносить пропозиції щодо визначення видів ромадсь их робіт, аналіз є стан ор анізації та

проведення ромадсь их та інших робіт тимчасово о хара тер ;
здійснює моніторин стан справ на столичном рин праці;
бере часть під отовці пропозицій до прое тів нормативно-правових а тів з питань зайня-

тості населення, вносить встановленом поряд пропозиції стосовно вдос оналення за о-
нодавства з цих питань;
співпрацює з на ово-дослідними становами в частині проведення на ових досліджень з

питань зайнятості населення, ф н ціон вання рин праці та соціально о захист населення
від безробіття; вивчає вітчизняний та міжнародний досвід з метою запровадження інновацій-
них форм сприяння зайнятості населення;
здійснює в межах омпетенції інші повноваження.
6. Комітет має право:
одерж вати від ор анів ви онавчої влади та ор анів місцево о самовряд вання, професій-

них спіло , ор анізацій роботодавців, підприємств, станов та ор анізацій інформацію, необ-
хідн для ви онання по ладених на ньо о завдань;
деле вати своїх представни ів для часті в об оворенні ор анами ви онавчої влади та ор-

анами місцево о самовряд вання, професійними спіл ами та ор анізаціями роботодавців пи-
тань щодо реалізації політи и сфері зайнятості населення;
запрош вати до часті засіданнях Комітет ерівни ів та інших працівни ів центральних і

місцевих ор анів ви онавчої влади, міжнародних ор анізацій, підприємств, станов та ор ані-
зацій міста в становленом поряд .
7. Комітет с ладається з рівної іль ості повноважних представни ів сторін соціально о діа-

ло територіально о рівня (по 7 представни ів від ожної сторони) і об'єдн є 21 члена, я і ви-
он ють свої обов'яз и на ромадсь их засадах.
Кожна сторона зі сво о с лад обирає спів олов та йо о заст пни ів.
8. Спів олова Комітет :
8.1. Ор анізов є та оордин є діяльність відповідної сторони.
8.2. Здійснює представництво відповідної сторони в Комітеті та за дор ченням сторони —

поза ним.
8.3. Вносить за дор ченням відповідної сторони пропозиції щодо питань, я і роз лядаються

на засіданнях Комітет .
8.4. Форм лює та представляє за дор ченням сторони її позицію в процесі об оворення та

прийняття рішень Комітетом, а та ож відносинах зі сторонами в період між засіданнями Ко-
мітет .
8.5. С ли ає засідання відповідної сторони Комітет для вироблення та з одження спільної

позиції з питань, що належать до омпетенції сторони.
8.6. Уз одж є та забезпеч є проведення онс льтацій сторін Комітет .
8.7. Забезпеч є інформ вання членів від відповідної сторони Комітет про рішення, а та ож

про рез льтати онс льтацій і домовленостей, дося н тих на засіданнях Комітет та в період
між ними.
9. Члени Комітет :
9.1. Бер ть часть в об оворенні питань поряд денно о засідання Комітет .
9.2. Вносять пропозиції щодо діяльності Комітет та вирішення питань, що належать до йо-

о омпетенції.
9.3. Представляють відповідн сторон або Комітет при об оворенні відповідном ор ані

ви онавчої влади, місцево о самовряд вання, об'єднаннях роботодавців та профспіло питань
форм вання та реалізації в місті Києві державної політи и сфері зайнятості населення.
9.4. Інформ ють ор ани та ор анізації, що їх деле вали до с лад Комітет , про діяльність

Комітет , прийняті ним рішення та про свою робот .

10. Ор анізаційною формою діяльності Комітет є засідання, я і проводяться за потреби,
але не рідше одно о раз на вартал.
Засідання Комітет є правомочним, я що на ньом прис тня більшість йо о членів від ож-

ної сторони.
Спів олови Комітет олов ють на засіданнях Комітет почер ово.
На засіданнях Комітет розробляє пропозиції та ре омендації з питань, що належать до йо-

о омпетенції.
Пропозиції та ре омендації вважаються схваленими, я що за них про олос вало більш я

половина прис тніх на засіданні членів Комітет .
У разі рівно о поділ олосів вирішальним є олос олов ючо о на засіданні.
Рішення Комітет оформляються прото олом ( разі необхідності — ви ляді пропозицій,

виснов ів та ре омендацій), я ий підпис ється всіма спів оловами Комітет , а в разі їх відс т-
ності — заст пни ами спів олів.
Пропозиції та ре омендації, схвалені рішенням Комітет , є обов'яз овими для роз ляд ор-

анами ви онавчої влади та ор анами місцево о самовряд вання, я им вони адресовані, за
частю деле ованих членів Комітет .
11. Ор анізаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комітет здійснюється

ви онавчим ор аном Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацією).
12. Комітет систематично інформ є ромадсь ість міста Києва про свою діяльність, прийня-

ті рішення та стан їх ви онання через місцеві засоби масової інформації та офіційні веб-сай-
ти сторін соціально о діало .

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва інженерних мереж 

КП "Житлоінвестбуд —УКБ"
Розпорядження № 1665 від 25 вересня 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 КП "Житлоінвестбуд — УКБ" (лист 25 січня 2013 року № 114/311), з
метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж в межах функцій органу місце

вого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва і передати володіння та орист вання
п блічном а ціонерном товариств "А ціо-
нерна омпанія "Київводо анал" інженерні
мережі КП "Житлоінвестб д — УКБ" з ідно з
додат ом до цьо о розпорядження в межах
та на мовах, визначених У одою про переда-
ч в правління від ритом а ціонерном то-
вариств "А ціонерна омпанія "Київводо а-
нал" майна, що є ом нальною власністю те-
риторіальної ромади міста Києва від 20 лис-
топада 2003 ро (зі змінами та
доповненнями), я ладено між ВАТ "АК
"Київводо анал" та 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
адміністрації) забезпечити приймання —
передач інженерних мереж, зазначених
п н ті 1 цьо о розпорядження на мовах,
визначених відповідною У одою.
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

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

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов'яз ів.

Голова О. Попов

Про організаційно
правові заходи щодо ліквідації Державного
комунального підприємства "Київжитлотеплокомуненерго"

Розпорядження № 1666 від 25 вересня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, 59, 60 Господарського кодексу України,

пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", на виконання
рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 322/9379 "Про ліквідацію Державного комуналь

ного підприємства "Київжитлотеплокомуненерго" Київської міської державної адміністрації", та у зв'язку
з тим, що Державне комунальне підприємство "Київжитлотеплокомуненерго" фактично з 2001 року не про

водить фінансово
господарської діяльності, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити омісію з лі відації Державно о
ом нально о підприємства "Київжитлотеп-
ло ом ненер о" (далі — лі відаційна омісія)
та затвердити її с лад, що додається.
2. Лі відаційній омісії здійснити ор аніза-

ційно-правові заходи щодо лі відації Держав-
но о ом нально о підприємства "Київжитло-
тепло ом ненер о".
3. Встановити двомісячний стро заявлен-

ня редиторами своїх вимо до Державно о
ом нально о підприємства "Київжитлотеп-
ло ом ненер о" з дати п блі ації повідомлен-
ня про рішення щодо лі відації цьо о підпри-

ємства спеціалізованом др ованом за-
собі масової інформації.
4. 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.
5. 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

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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Департамент ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про повторний продаж на а ціоні зі зниж ою
10 % об'є та приватизації — нежилих приміщень за альною
площею 322,30 в.м на в л. М раш а Ми оли, 4/2, літ. "А' "

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

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

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспец-
е спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення з № 1 по № 33 ( р пи приміщень № 127) за-
альною площею 322,30 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ — 727 457 (сімсот двадцять сім тисяч чоти-
риста п'ятдесят сім) ривень 69 опійо .

ПДВ — 145 491 (сто соро п'ять тисяч чотириста дев'яносто одна)
ривень 54 опій и.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 872 949 (вісімсот
сімдесят дві тисячі дев'ятсот соро дев'ять) ривень 23 опій и.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з
рах ванням ПДВ — 87 294 (вісімдесят сім тисяч двісті дев'яносто
чотири) ривні 92 опій и.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

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

2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — прода-
ж об'є т приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстра-
цією права власності на об'є т, бере на себе по пець.

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

4. А ціон відб деться 04 р дня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2,
товарна біржа "КМФБ". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103,
м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс 202, в понеділо — четвер з 9.00
до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня
перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні
до дати проведення а ціон .

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

7. Грошові ошти в розмірі — 87 294,92 ривень, що становить
10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на
рах но № 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан 320984,
од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

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

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

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

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є он рс на право оренди нежитлових приміщень:

- за альною площею 45,4 в.м., розташованих на цо ольном поверсі б дин № 6/8, на в л. Тверсь ий т пи , для розміщення
тор івельно о об'є т з продаж продовольчих товарів, рім товарів піда цизної р пи;

- за альною площею 43,2 в.м., розташованих на першом поверсі б дин № 19, на в л. Патріса Л м мби, для розміщення
пер арні.

Кон рс відб деться о 15.00 2 р дня 2013 ро в приміщенні Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації, я а розташована
за адресою: м.Київ, в л. С ворова, 15, зал засідань на 3 поверсі.

Кон рсна до ментація та інші матеріали оформляються відповідно до вимо додат 7 до Положення про оренд майна територіальної
ромади міста Києва, затверджено о рішенням сесії Київради від 22.09.2011 ро № 34/6250.

Місце подання он рсної до ментації: 01010, м.Київ, в л. С ворова, 15 ім. 210 (пн. — чт. з 9.00 до 18.00, пт. з 9.00 до 16.45. Обідня
перерва з 13.00 до 13.45).

Кінцевий термін подання он рсної до ментації до 18.00 26.11.2013 ро .

Стартовий розмір орендної плати:

- по об'є т за альною площею 45,4 в.м. в б дин № 6/8, на в л. Тверсь ий т пи — 2966,78 рн. без ПДВ;

- по об'є т за альною площею 43,2 в.м. в б дин № 19, на в л. Патріса Л м мби — 2500,67 рн. без ПДВ.

Стро оренди:

- 2 ро и 364 дні.

Розмір авансової орендної плати:

- по об'є т за альною площею 45,4 в.м. в б дин № 6/8, на в л. Тверсь ий т пи — 5933,56 рн. без ПДВ;

- по об'є т за альною площею 43,2 в.м. в б дин № 19, на в л. Патріса Л м мби — 5001,34 рн. без ПДВ.

Ре візити для її внесення:

Призначення платеж :

авансова орендна плата для часті он рсі на право оренди майна ом нальної власності

Одерж вач:

Ком нальне підприємство Печерсь о о район м. Києва "Дире ція з правління нежитловим фондом Печерсь о о район м. Києва", р/р
2600417360 в АТ "Райффайзен Бан Аваль" м.Київ, МФО: 300335, ЄДРПОУ: 35692211.

Умови он рс :

ви ористання об'є та оренди ви лючно за цільовим призначенням;

орендна плата відповідно до он рсної пропозиції переможця, але не менше стартової;

додат ово до орендної плати нарахов ється подато на додан вартість розмірі та поряд , що визначено чинним за онодавством
У раїни;

відш од вання витрат підприємства (балансо трим вача) на тримання майна, а саме:

- плата за орист вання земельною ділян ою, на я ій розташований об'є т оренди;

- амортизаційні відрах вання на об'є т оренди;

- е спл атаційні витрати підприємства (балансо трим вача);

- відш од вання підприємств (балансо трим вач ) вартості ом нальних посл ; витрат на тримання приб дин ової території, вартості
посл по ремонт і технічном обсл ов ванню інженерно о обладнання та вн трішньо б дин ових мереж, ремонт б дівлі т.ч.: по рівлі,
фасад , вивоз сміття або сплати посл на підставі до оворів з постачальни ами;

відш од вання переможцем он рс витрат на здійснення незалежної оцін и об'є та оренди встановленом за оном поряд ;

відш од вання переможцем он рс витрат на оп блі вання інформації в азеті "Хрещати ", за виставленими нею рах н ами;

страх вання орендовано о майна переможцем он рс ;

тримання об'є т відповідно до санітарно-е оло ічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці;

підтримання належних мов е спл атації та технічно о стан об'є т оренди;

ви онання повном обсязі сіх зобов'язань, зазначених до оворі оренди;

с ма авансової орендної плати переможця он рс врахов ється в рах но орендної плати;

с ма авансової орендної плати повертається особам, я і не стали переможцями он рс протя ом п'яти днів після затвердження
переможця он рс .

Детальна інформація на сайті: kievcity.gov.ua

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

нежило о б дин площею 1 637,60 в.м на в л. Вели ій Житомирсь ій, 19, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилий б дино площею 1637,60 в. м.

Адреса: 01025, м. Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 19, літ. "А".

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

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилий б дино площею 1 637,60 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 7 442 413 (сім мільйонів чотириста соро дві тисячі чотириста тринадцять) ривень 33 опій и.
ПДВ — 1 488 482 (один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят дві) ривні 67 опійо .
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 8 930 896 (вісім мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч вісімсот дев'яносто шість) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ — 893 089 (вісімсот дев'яносто три тисячі вісімдесят

дев'ять) ривень 60 опійо .
Об'є т приватизації занесений до перелі пам'ято архіте т ри місцево о значення.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в становленом за оном поряд .
3. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є т приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією

права власності на об'є т, бере на себе по пець.
4. Переможцю а ціон :
4.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь товарної біржі "КМФБ" біржовий збір розмірі, що не

перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий встановлюється біржею;
4.2. до ладання до овор півлі — продаж ласти з Управлінням охорони льт рної спадщини Київсь ої місь ої державної адміністрації

попередній до овір про ладання в майб тньом охоронно о до овор на об'є т приватизації.
5. А ціон відб деться 04 р дня 2013 ро .
Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа "КМФБ". Почато об 11.00.
6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс 202, в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00,

в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв -три дні до дати проведення
а ціон .

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

8. Грошові ошти в розмірі — 893 089,60 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но
№ 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
10.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01025, м. Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 19, літ. "А".
11.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс 202, тел. (044) 383-61-03.

21 листопада 2013 ро о 11.00 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" відб -
деться встановлення меж земельної ділян и за адресою: в л. Ес-
тонсь а, 3-А Шевчен івсь ом районі м. Києва (ТП-5265).
Київсь е місь е територіальне медичне об'єднання "Санепід-

сл жба" 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.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача
К лібаб Сер ія Володимировича (24.03.1970 р.н., останнє відоме місце
проживання: м. Київ, в л. Р ден о, 17, в. 81) с дове засідання справі
за позовом Терженель Г.І. до К лібаби С.В. про відш од вання ш оди,
я е відб деться під олов ванням с дді Д баса В.А. 19.12.2013 ро о
14.30, за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, абінет № 211.

К лібаба С.В. випад неяв и зобов'язаний повідомити с д про
причини неяв и.

Відповідно до cт. 74 ч. 9 ЦПК У раїни з оп блі ванням о олошення
про ви ли відповідач вважається повідомленим про час і місце
роз ляд справи.

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

Відповідач Шамоті Оле сію Оле сандрович , адреса я о о: м. Київ,
пр- т П. Гри орен а, б д. 13, в. 141 необхідно з'явитися 14.11.2013 р.
о 14.30 до Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ,
в л. Кошиця, 5-А, аб. 114), для часті в с довом засіданні по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" до Шамоти Оле сія
Оле сандровича про стя нення забор ованості.

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

С ддя Є. І. Вов

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відпові-
дача Доб ш Яніни Геннадіївни, останнє відоме місце знаходження: м.
Київ, в л. В. К чера, 2-а, в. 212 по справі 2/759/4406/13 за позовом
П блічно о а ціонерно о товариства омерційний бан "ПриватБан " до
Доб ш Яніни Геннадіївни про стя нення забор ованості за редитним
до овором.

С дове засідання призначено на 27.11.2013 ро на 12.00 в
приміщенні Святошинсь о о районно о с д м. Києва за адресою:
м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал № 1.

С ддя Петрен о Н.О.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорно-
бильсь ої атастрофи, ате орія 1, серія А, № 159026 та
в лад № 629860 на ім’я Стри ль Володимира
Васильовича вважати недійсними.

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

ÐÅÊËÀÌÀ
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Міністерство ре іонально о розвит , б дівництва та житлово- ом нально о осподарства У раїни
о олош є он рс на заміщення ва антних посад

Додат ова інформація щодо основних ф н ціональних обов'яз ів,
розмір та мов оплати праці надається Управлінням роботи з персо-
налом Міністерства.

Перелі до ментів для часті он рсі:
- заява про часть он рсі, в я ій зазначається про ознайомлен-

ня заявни а із встановленими за онодавством обмеженнями що-
до прийняття на державн сл жб та проходження державної
сл жби;

- заповнена особова арт а (форма П-2 ДС) з відповідними додат ами;
- фото арт а розміром 4 х 6 см;
- опії до ментів про освіт , підвищення валіфі ації, присвоєння

вчено о звання, прис дження на ово о ст пеня;
- де ларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансово-

о хара тер за мин лий рі за формою, передбаченою За оном
У раїни "Про засади запобі ання і протидії ор пції";

- опія до мента, я ий посвідч є особ ;

- опія війсь ово о вит а (для війсь овосл жбовців або війсь ово-
зобов'язаних);

- довід а про доп с до державної таємниці ( разі йо о наявності).
До менти подаються протя ом 30-ти алендарних днів з дня о о-

лошення он рс на заміщення ва антних посад в апараті Міністерс-
тва за адресою: 01601, м. Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 9,
імн. 320, (пн.- чт. з 16.00 до 17.30, пт. з 15.00 до 16.30).

Довід и за телефоном: 284 06 37.

№
з/п

Назва стр т рно о
підрозділ Ва антна посада Кваліфі аційні вимо и до андидатів

на заміщення ва антних посад

1.

Департамент розвит б -
дівельної діяльності, ціно-
творення та е ономі и

б дівництва

оловний спеціаліст відділ ціно творення б дівництві (1 штатна
одиниця, на період відп ст и основно о працівни а для до ляд
за дитиною)

освіта вища відповідно о професійно о спрям вання (е ономі-
а, міжнародна е ономі а, менеджмент, промислове та цивіль-
не б дівництво, правознавство) за освітньо- валіфі аційним
рівнем спеціаліст або ма істр, стаж роботи за фахом на дер-
жавній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не менше 1 ро-

або за фахом сфері е ономі и не менше 3 ро ів.

оловний спеціаліст відділ ор анізаційних, до овірних та соціаль-
но-тр дових відносин б дівництві (2 штатні одиниці, на період
відп ст и основно о працівни а для до ляд за дитиною)



ОВНИ, день армічний, відійдіть тінь і смиренно че ай-
те, оли доля пошле сит ацію, завдя и я ій вдасться с н -
ти доп щені раніше помил и, або вам повернеться б ме-
ран омзроблене ом сьдобро.Я щодозрів таємнийплан,
здійснюйте йо о не айно, рез льтати б д ть блис чі!
ТЕЛЬЦІ, сентиментальність— ваша спо сниця, пе-

ред я ою встояти неможливо, осиротіла д ша плаче за
ч йністю, втім, це не привід втішатися з першим ліп-
шим, вас є постійний с п тни , з ним і ведіть інтимні
бесіди, що сприятиме ріпленню армонії в союзі.
БЛИЗНЯТА, оли непо оять сл жбові, матеріальні

та інші проблеми, апелюйте до сердечних стр н ше-
фа — і все спішно вирішиться. Інт їтивно ви здатні
натисн ти на потрібн “ ноп ”. Тр діться с млінно я
на основній, та і на "лівій" роботі, саме професій-
ній сфері творчі фантазії “ онверт ються” приб т и.
РАКИ витатим ть на рилах поп лярності та дачі, б -

д ть налаштовані ідеаліз вати людей, і це нормально, не
слід сприйматисвіт чорних тонах—цеоманливийшлях.
ЛЕВИ, сюрпризом стан ть дивовижні враження

для осіб творчих та за оханих, я і пірн ли в либи-
ни любовних переживань. А ось діловим Левам слід
мобіліз ватися, б ти ор анізованими й дисципліно-
ваними: займайтеся доброчинністю, виріш йте фі-
нансові проблеми, в ладайте інвестиції.
ДІВИ, ол бтеся з бла овірними, вони вас обожню-

ють, насолодж йтеся шлюбною ідилією, де пан є теп-
ла романтична атмосфера. У діловом партнерстві
проявляйте омпроміс і спрямов йте висо ий енер о-
потенціал на реалізацію спільних інтересів.
ТЕРЕЗИ, ар’єристів золота пора, висо і по-

ровителі до ваших посл , шт рм посадово о олім-
п пройде на ра! Займайтеся р тинними обов’яз-
ами, при цьом не заци люйтеся на рез льтаті, вас
має захоплювати сам тр довий процес.
СКОРПІОНИ, роз р т а імідж йде блис че, це

день ма симальної онцентрації сил, самовладання,
цілеспрямованості і надзвичайної поп лярності. Б дь-
те на арені, демонстр йте таланти, ви яс рава впли-
вова персона, для я ої непідвладних вершин не існ є!
СТРІЛЬЦІ, дбайте про психоло ічн а р в родині,

омфорт домашніх пенатах є запор ою д шевної
армонії. На ар’єрном фронті переможна пора, все
йде добре, опан вавши роль “сіро о ардинала”, ви
тримаєте в р ах важелі таємно о вплив на шефа.
КОЗЕРОГИ, я що вами р хатиме не жорст е по-

ч ття обов’яз перед іншими, а д шевний по-
ли — це ч дово. Хочеться допомо ти симпатично-
м олезі, морально підтримати др а, родича, ом-
паньйона — зробіть це, не д маючи про вдячність,
оловне, аби д ша б ла задоволена!
ВОДОЛІЇ, приб т и і збит и йд ть пліч-о-пліч. Я що вам

для повно ощастя не терпитьсящось пити, тр сіть аман-
цем, не збіднієте! Дозволяються р пні витрати на цінні речі,
романтичніпоїзд и,е зотичніласощі,бла одійність,самороз-
вито . Та не заб вайте,щощедрість несе двоя і наслід и.
РИБИ, емоції заш алюють, не стрим йте їх, нехай

фонтан ють, о ортаючи п блі теплом та любов’ю,
наснаж ючи тих, хто занепав д хом, розтоплюючи лід
байд жості в серцях бла овірних. Нині ви щасливчи и,
я им Творець при от вав призи за праведні вчин и

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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Температура +6°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +7°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура +5°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 84 %
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1492 — åêñïåäèö³ÿ Õðèñòîôîðà
Êîëóìáà äîñÿãëà îñòðîâà Ñàí-
Ñàëüâàäîð. Îô³ö³éíà äàòà â³ä-
êðèòòÿ Àìåðèêè. 

1871 — â Îäåñ³ äåáþòóº ÿê àê-
òîð-ïðîôåñ³îíàë Ìàðêî Êðîïèâ-
íèöüêèé (ó âèñòàâ³ çà ï'ºñîþ
Êâ³òêè-Îñíîâ'ÿíåíêà «Ñâàòàííÿ
íà Ãîí÷àð³âö³») 

1918 — Ãåòüìàí Óêðà¿íè Ïàâëî
Ñêîðîïàäñüêèé óçàêîíèâ àâòîêå-
ôàë³þ óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè. 

1920 — Ãîëîâà Äèðåêòîð³¿ ÓÍÐ
Ñ. Ïåòëþðà çàòâåðäèâ çàêîíè
“Ïðî òèì÷àñîâå âåðõîâíå óïðàâ-
ë³ííÿ ³ ïîðÿäîê çàêîíîäàâñòâà â
ÓÍÐ” òà “Ïðî äåðæàâíó Íàðîäíó

Ðàäó ÓÍÐ”, ï³äãîòîâëåí³ êîì³ñ³ºþ
ï³ä ãîëîâóâàííÿì ì³í³ñòðà âíóò-
ð³øí³õ ñïðàâ Î. Ñàë³êîâñüêîãî. 

1925 — ñòâîðåíà «Ëåã³ÿ Óêðà¿í-
ñüêèõ Íàö³îíàë³ñò³â» íà ç'¿çä³
ïðåäñòàâíèê³â Óêðà¿íñüêîãî Íàö³-
îíàëüíîãî îá'ºäíàííÿ i Ñîþçó
Âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè ó Ïðàç³ 

1960 — Ìèêèòà Õðóùîâ ñòóêàâ
÷åðåâèêîì ïî òðèáóí³ ï³ä ÷àñ
âèñòóïó íà Ãåíåðàëüí³é Àñàìáëå¿
ÎÎÍ. Ãîëîâóþ÷èé, íàìàãàþ÷èñü
íàâåñòè ëàä, çëàìàâ ìîëîòîê. 

1966 — íà Êðåìåí÷óöüêîìó àâ-
òîìîá³ëüíîìó çàâîä³ ïî÷àâñÿ ñåð³é-
íèé âèïóñê òÿãà÷³â “ÊðÀÇ-258”. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 6-é ñòîð.

ГОРОСКОП
н а 1 2 л и с т о п а д а

C
уд визнав винни�
ми чотирьох пен�
сіонерів з Німеч�

чини, які викрали фі�
нансового агента і
спробували змусити
його повернути їм
втрачені інвестиції на
2,5 млн євро, повідом�
ляє Reuters.

Баварські “гангстери”

зв’язали жертву і відвезли за

500 кілометрів від його бу�

динку в Шпаєрі.

Розгнівані пенсіонери де�

кілька діб протримали аген�

та в підвалі, вимагаючи по�

вернути гроші. Проте фінан�

систові вдалося обдурити

“розбійників” похилого ві�

ку — він зумів відправити за�

шифроване звернення до

поліції в бланку грошового

переказу.

“Нас зв’язує багаторічна

дружба, тому я повинен ви�

бачитися (перед банкі�

ром)”,— сказав організатор

самосуду.

Ватажок “банди”, якому

виповнилося вже 74 роки,

отримав шість років позбав�

лення волі, а його 61�річний

спільник — чотири роки. Їх

дружини відбулися умовни�

ми термінами

Німецькі “старикирозбійники” 
викрали фінансиста

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 12 ëèñòîïàäà


