
Атака на кіоски
Столицю продовжують звільняти від МАФового засилля

Як розповів “Хрещатику” за�

ступник директора КП “Київ�

благоустрій” Юрій Іванченко,

торговельні об’єкти за цією ад�

ресою з’явилися в ніч з 30 на 31

жовтня нинішнього року, й роз�

містилися вони на газоні поряд

із тротуаром. Відразу демонту�

вати кіоски, встановлені всупе�

реч мораторію, не вдалося,

адже власники архітектурних

споруд пред’явили ухвалу Свя�

тошинського районного суду

про заборону демонтажу своїх

МАФів.

Та комунальники не полиши�

ли цю справу й взялися з’ясову�

вати, звідки ноги ростуть — Де�

партамент міського благоустрою

та збереження природного сере�

довища звернувся до Святошин�

ського суду за роз’ясненнями. На

що від його голови отримано від�

повідь: вищезазначена справа у

Святошинському суді не перебу�

вала й за вказаним номером про�

вадження зареєстрована інша ад�

міністративна справа, що взагалі

не стосується кіосків. “Є всі під�

стави стверджувати, що інфор�

мація була сфальсифікована,—

зауважив пан Іванченко.— Тож

хочу попередити всіх підприєм�

ців, що винесення таких ухвал

судами не є панацеєю захисту

своїх кіосків. Адже оскарження

цих документів займає близько

двох місяців, і тоді рішення ска�

совується без права на касаційне

оскарження, а ятка все одно де�

монтується”.

Директор Департаменту місь�

кого благоустрою та збереження

природного середовища Сергій

Садовой відзначив, що випадки

винесення ухвал суду про забо�

рону зносити незаконні кіоски

останнім часом набувають масо�

вого характеру. “Нині в нашому

Департаменті зареєстровані 65

таких ухвал про заборону демон�

тажу, з яких 8 уже скасовані,

три — фальсифіковані, за якими

будуть відкриті кримінальні

справи, решту ж ми будемо ос�

каржувати й зробимо все, аби ці

МАФи покинули вулиці Ки�

єва”,— наголосив Сергій Садо�

вой.

До речі, роботи у цьому плані

активно тривають. Зокрема не�

щодавно нововстановлені тимча�

сові споруди комунальники де�

монтували за адресами: бульв.

Лесі Українки (біля Центральної

виборчої комісії) та на вул. Хре�

щатик, 29. Ще один МАФ на

Хрещатику, 19 демонтовано

власником самостійно.

Ці кіоски були встановлені на

центральних вулицях Києва у ніч

з 27 на 28 жовтня всупереч чин�

ному мораторію згідно з ухвалою

Дарницького районного суду.

Місцевих мешканців факт по�

меншання кількості торговель�

них точок біля дому дуже тішить.

“Ці ятки закривали нам простір і

заважали рухатися, але тепер

проблему вирішено — замість

кіосків ми матимемо зелений га�

зон”,— каже місцевий мешка�

нець Андрій.

Нагадаємо, для врегулювання

діяльності кіосків у Києві роз�

роблено Комплексну схему, архі�

тектурні типи та форматні зони

тимчасових споруд торговельно�

го, побутового, соціально�куль�

турного чи іншого призначення

для здійснення підприємницької

діяльності у столиці �

Столичні	
ом�нальни
и	прибрали	ряд	із	трьох	нововстановлених	павільйонів	на	в�л.	Де
абристів,	5	в	Дарниць
ом�	районі,	щодо	я
их	с
асовано	�хвал�

с�д�	про	заборон�	демонтаж�

Київ — населений пункт 
найкращого благоустрою 
і підтримки громадського
порядку

Óæå òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü Êè¿â ïåðåìàãàº ó

ùîð³÷íîìó Âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ “Íà-

ñåëåíèé ïóíêò íàéêðàùîãî áëàãîóñòðîþ ³

ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó”.

“Öÿ ïåðåìîãà º ðåçóëüòàòîì áåçïåðå-

ðâíî¿ òà çëàãîäæåíî¿ ðîáîòè âñ³õ ñòðóêòóð-

íèõ ï³äðîçä³ë³â äåïàðòàìåíòó. Ç óñ³õ óêðà-

¿íñüêèõ ì³ñò ïåðøèì ì³ñöåì ó ïåðø³é êà-

òåãîð³¿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â íàãîðîäæåíî

ì³ñòî Êè¿â. Ìè äîêëàäåìî âñ³õ çóñèëü, ùîá

îòðèìàòè ïåðåìîãó é ó íàñòóïíîìó ðîö³,

àäæå ñòîëèöÿ Óêðà¿íè ìàº áóòè âç³ðöåì

äëÿ ³íøèõ ì³ñò”,— ñêàçàâ äèðåêòîð Äåïàð-

òàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðå-

æåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Ñåðã³é Ñà-

äîâîé.

Íàãàäàºìî, ùî Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ

“Íàñåëåíèé ïóíêò íàéêðàùîãî áëàãîóñò-

ðîþ ³ ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó”

îðãàí³çîâóºòüñÿ ùîð³÷íî Ì³í³ñòåðñòâîì

ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà

ÆÊÃ Óêðà¿íè. Ï³äñóìêè êîíêóðñó çàòâåð-

äæóþòüñÿ â³äïîâ³äíèì ðîçïîðÿäæåííÿì

Êàáì³íó.

Öüîãîð³÷ ó çìàãàííÿõ âçÿëî ó÷àñòü 74 íà-

ñåëåíèõ ïóíêòè ó øåñòè êàòåãîð³ÿõ çàëåæ-

íî â³ä ê³ëüêîñò³ ìåøêàíö³â. Ãîëîâíèì êðè-

òåð³ºì â³äáîðó áóâ áëàãîóñòð³é íàñåëåíîãî

ïóíêòó, à ñàìå: íàëåæíå óòðèìàííÿ îá’ºê-

ò³â çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà òà çîâí³øíüîãî

îñâ³òëåííÿ, ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,

ñòàí óòðèìàííÿ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàé-

äàí÷èê³â.

Íàéá³ëüø àêòèâíó ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ âçÿ-

ëè ïðåäñòàâíèêè Âîëèíñüêî¿, Äîíåöüêî¿,

²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿, Êè¿âñüêî¿, Ìèêîëà¿â-

ñüêî¿, Ïîëòàâñüêî¿, Õàðê³âñüêî¿, Õìåëü-

íèöüêî¿ òà ×åðêàñüêî¿ îáëàñòåé �

У столиці відбудеться 
Міжнародний турнір з боксу

Ç 13 äî 17 ëèñòîïàäà ó ñòîëèö³ òðèâàòè-

ìå XXXVII Ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç áîêñó,

ïðèñâÿ÷åíèé 70-é ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Êè-

ºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.

Öüîãî ðîêó ó çìàãàííÿõ áðàòèìóòü

ó÷àñòü íàéêðàù³ ñïîðòñìåíè Óêðà¿íè,

Ìîëäîâè, Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³ òà Êèðãèçñòàíó.

Ïîïåðåäí³ ïîºäèíêè òðàäèö³éíîãî ì³æ-

íàðîäíîãî òóðí³ðó ç áîêñó ïðîâîäèòèìóòü-

ñÿ ç 13 äî 16 ëèñòîïàäà â ñïîðòèâíîìó êîì-

ïëåêñ³ “ÂÎÑÕÎÄ” çà àäðåñîþ: âóë. Áîðèñ-

ï³ëüñüêà, 8. Ô³íàëüí³ æ áî¿ — 17 ëèñòîïàäà

î 19.00 â ïðèì³ùåíí³ ÄÏ “Óêðà¿íñüêèé

ä³ì” çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 2.

Ó Äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó çàçíà÷àþòü, ùî ïåðøèé òóðí³ð,

ïðèñâÿ÷åíèé âèçâîëåííþ Êèºâà â³ä ôà-

øèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â, â³äáóâñÿ ó 1972 ðî-

ö³ â ïðèì³ùåíí³ ñòàðîãî Ïàëàöó Ñïîðòó,

ùî ðîçòàøîâóâàâñÿ íà ì³ñö³ òåïåð³øíüîãî

ãîòåëþ “Ñïîðò” íà âóëèö³ ×åðâîíîàðì³é-

ñüê³é �

У середу ярмаркуватимуть 
в п’яти районах міста

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â óïðàâë³í-

í³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó, ñüîãîäí³

â ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ ÿðìàðêè. Çîêðåìà

òîðãóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ —

íà Ñòðàòåã³÷íîìó øîñå, 6-8; â Äí³ïðîâ-

ñüêîìó — íà ïðîñï. Âîçç’ºäíàííÿ, 2-10; â

Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñï. Ïðàâäè, 31-35; â

Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà âóë. Ï³äë³ñí³é, 8, íà

ðîç³ ïðîñï. Ïåðåìîãè òà áóëüâ. Àêàäåì³êà

Âåðíàäñüêîãî, íà ðîç³ âóë. Òóëóçè òà áóëüâ.

Ð. Ðîëëàíà; â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë.

Òðóäîâ³é, 7-À �

Íîâèíè

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

В
же минуло близько двох років, відколи
міська влада оголосила війну незаконним
кіоскам на вулицях міста. За цей час було
демонтовано тисячі нелегальних яток, од�

нак роботи тривають і надалі, аби якомога швидше
звільнити столицю від неохайних малих архітек�
турних форм. Так, учора комунальники прибрали
ряд із трьох нововстановлених великих павільйо�
нів на вул. Декабристів, 5 в Дарницькому районі,
щодо яких скасовано ухвалу суду про заборону
демонтажу.

13 листопада 2013 �� СЕРЕДА �� № 166 (4373)
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Випуск № 121 (1249)

СЕРЕДА,
13 листопада
2013 року

Хрещатик 2 13 листопада 2013 року

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки дитячій клінічній лікарні

№ 9 Подільського району м. Києва на вул. Копилівській, 1/7 
у Подільському районі м. Києва для обслуговування 

та експлуатації будівель дитячої клінічної лікарні № 9
Рішення Київської міської ради № 326/9814 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки дитячій клінічній лікарні № 9 Подільського району м. Києва на вул. Копилівській, 1/7 у По

дільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України,
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве са

моврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и дитячій лінічній лі арні № 9 Поділь-
сь о о район м. Києва на в л. Копилівсь ій,
1/7 Подільсь ом районі м. Києва орієнтов-
ною площею 2,17 а (земельна ділян а ом -
нальної власності територіальної ромади
міста Києва) в постійне орист вання для об-
сл ов вання та е спл атації б дівель дитячої

лінічної лі арні № 9 з ідно з планом-схемою
(додато до рішення) (К-21328).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки дитячій клінічній лікарні

№ 9 Подільського району м. Києва на просп. Правди, 64
а 
у Подільському районі м. Києва для обслуговування 

та експлуатації поліклініки № 2
Рішення Київської міської ради № 327/9815 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки дитячій клінічній лікарні № 9 Подільського району м. Києва на просп. Правди, 64
а у По

дільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України,
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве са

моврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної
ділян и дитячій лінічній лі арні № 9 Поділь-
сь о о район м. Києва на просп. Правди,
64-а Подільсь ом районі міста Києва
орієнтовною площею 0,50 а (земельна ді-
лян а ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва) в постійне орист -
вання для обсл ов вання та е спл атації

полі ліні и № 2 з ідно з планом-схемою
(додато до рішення) (К-21330).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки дошкільному навчальному
закладу № 550 на просп. Петра Григоренка, 20
б у Дарницькому

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель
Рішення Київської міської ради № 328/9816 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки дошкільному навчальному закладу № 550 на просп. Петра Григоренка, 20
б у Дарниць

кому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовряду

вання в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної
ділян и дош ільном навчальном за лад
№ 550 на просп. Петра Гри орен а, 20-б
Дарниць ом районі м. Києва орієнтовною
площею 1,13 а (земельна ділян а ом -
нальної власності територіальної ромади
міста Києва) в постійне орист вання для
е спл атації та обсл ов вання б дівель

з ідно з планом-схемою (додато до рішен-
ня) (К-21241).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки Національному центру
"МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ" на вул. Гамарника, 14 

в Оболонському районі м. Києва для реконструкції будівель 
і споруд цілісного майнового комплексу 

під учбово
рекреаційний центр з подальшими експлуатацією 
та обслуговуванням

Рішення Київської міської ради № 329/9817 від 23 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Національному центру "МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ" на вул. Гамарника, 14 в Обо

лонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, За

коном України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер

жавної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве само

врядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и Національном центр "МАЛА АКАДЕ-
МІЯ НАУК УКРАЇНИ" на в л. Гамарни а, 14 в
Оболонсь ом районі м. Києва орієнтовною
площею 2,74 а (земельна ділян а державної
власності) постійне орист вання для ре-
онстр ції б дівель і спор д цілісно о май-
ново о омпле с під чбово-ре реаційний

центр з подальшими е спл атацією та обсл -
ов ванням з ідно з планом-схемою (додато
до рішення) (№ К-21309).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки державному підприємству
"Великий конференц
зал Національної академії наук України"
на вул. Володимирській, 55 у Шевченківському районі м. Києва

для обслуговування та експлуатації адмінбудівлі
Рішення Київської міської ради № 330/9818 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки державному підприємству "Великий конференц
зал Національної академії наук Укра

їни" на вул. Володимирській, 55 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись стаття

ми 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому

нальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и державном підприємств "Вели ий
онференц-зал Національної а адемії на
У раїни" на в л. Володимирсь ій, 55 Шев-
чен івсь ом районі м. Києва орієнтовною
площею 0,09 а (земельна ділян а державної
власності) в постійне орист вання для об-
сл ов вання та е спл атації адмінб дівлі

з ідно з планом-схемою (додато до рішен-
ня) (К-21262).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки комунальному 

комплексному позашкільному навчальному закладу "Київський
міський будинок учителя" на вул. Володимирській, 57 
у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі 
Будинку вчителя

Рішення Київської міської ради № 337/9825 від 23 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки комунальному комплексному позашкільному навчальному закладу "Київський міський
будинок учителя" на вул. Володимирській, 57 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, ке

руючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких зако

нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 час

тини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и ом нальном омпле сном поза-
ш ільном навчальном за лад "Київсь ий
місь ий б дино чителя" на в л. Володимир-
сь ій, 57 Шевчен івсь ом районі м. Києва
орієнтовною площею 0,76 а (земельна ді-
лян а ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва) в постійне орист ван-
ня для е спл атації та обсл ов вання нежит-

лової б дівлі Б дин вчителя з ідно з пла-
ном-схемою (додато до рішення) (К-
21211).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Про утримання автомобільних доріг і тротуарів у м. Києві 
в зимовий період 2013—2014 рр.

Розпорядження № 1660 від 23 вересня 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про авто


мобільні дороги", з метою забезпечення своєчасного прибирання снігу з автомобільних доріг і тротуарів у м.
Києві в зимовий період 2013—2014 рр., в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ком нальній орпорації "Київавтодор":
1.1. Ор аніз вати з 01.11.2013 до

01.04.2014 цілодобове чер вання спеціаль-
них машин і механізмів, за ріплених на праві
осподарсь о о відання за ом нальними
підприємствами шляхово-е спл атаційними
правліннями по ремонт та триманню авто-
мобільних шляхів та спор д на них районах
міста Києва (далі — ШЕУ), ом нальним під-
приємством шляхово-е спл атаційним
правлінням по ремонт та триманню авто-
мобільних шляхів та спор д на них "Ма іс-
траль" (далі — ШЕУ "Ма істраль"), ом наль-
ним підприємством по ремонт і триманню
мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст"
(далі — КП "Київавтошляхміст") іль ості
з ідно з додат ом 1 до цьо о розпорядження.
1.2. Ор аніз вати робот з забезпечення

безпе и р х транспортних засобів в зимо-
вий період 2013—2014 рр. відповідно до тех-
ноло ічно о план (додато 2).
1.3. Ор аніз вати ШЕУ, ШЕУ "Ма іс-

траль", КП "Київавтошляхміст" цілодобове
чер вання не менше 5 одиниць сні оприби-

ральних машин, омпле тованих навісним
обладнанням, період з 20.10.2013 до
01.11.2013 та з 01.04.2014 до 01.05.2014 для
прибирання сні під час можливих сні опа-
дів.
1.4. Забезпечити своєчасне прибирання та

вивезення сні з ідно з вимо ами ДСТУ-
3587-97 "Безпе а дорожньо о р х . Автомо-
більні доро и, в лиці та залізничні переїзди.
Вимо и до е спл атаційно о стан " та Техніч-
них правил ремонт і тримання в лиць та
дорі населених п н тів, затверджених на а-
зом Міністерства ре іонально о розвит , б -
дівництва та житлово- ом нально о оспо-
дарства У раїни від 14 люто о 2012 ро
№ 54 та зареєстрованих в Міністерстві юсти-
ції У раїни 05 березня 2012 ро за
№ 365/20678.
1.5. Першочер ово період сні опадів,

ожеледиці, інших с ладних по одних мов ви-
он вати оброб техноло ічними матеріала-
ми (пісо , сіль, піщано-соляна с міш, дрібний
щебінь, ристалічні реа енти тощо) проїзних
частин в лиць м. Києва із с ладними мова-

Про надання дозволів на право користування пільгами 
з оподаткування підприємствам та організаціям громадських

організацій інвалідів
Розпорядження № 1627 від 17 вересня 2013 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", врахову

ючи постанову Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 "Про затвердження Порядку на

дання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громад

ських організацій інвалідів" та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь

коїдержавної адміністрації) від 12 квітня 2013 року № 530 "Про комісію з питань розгляду документів під

приємств та організацій громадських організацій інвалідів щодо надання дозволу на право користування
пільгами з оподаткування" та Протокол засідання комісії з питань розгляду документів підприємств та ор

ганізацій громадських організацій інвалідів щодо надання дозволу на право користування пільгами з опо

даткування від 13 вересня 2013 року № 2, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері соці

ального захисту інвалідів, яким надається право на користування пільгами з оподаткування, отримання по

зик, фінансової допомоги та дотацій:

1. Надати дозволи на право орист вання
піль ами з оподат вання з ідно з п н том
154.1 статті 154 розділ III "Подато на при-
б то підприємств" Подат ово о оде с
У раїни підприємствам та ор анізаціям ро-
мадсь их ор анізацій інвалідів з ідно з додат-
ом 1.
2. Надати дозволи на право орист вання

піль ами з оподат вання з ідно з п н том
154.1 статті 154 розділ III "Подато на при-
б то підприємств" Подат ово о оде с
У раїни та п н том 8 підрозділ 2 "Особливо-
сті справляння подат на додан вартість"
розділ XX "Перехідні положення" Подат ово-
о оде с У раїни підприємствам та ор ані-
заціям ромадсь их ор анізацій інвалідів з ід-
но з додат ом 2.
3. Надати дозволи на право орист вання

піль ами з оподат вання з ідно з п н том
154.1 статті 154 розділ III "Подато на при-
б то підприємств" Подат ово о оде с
У раїни та п н том 197.6 статті 197 розділ V
"Подато на додан вартість" Подат ово о
оде с У раїни підприємствам та ор анізаці-
ям ромадсь их ор анізацій інвалідів з ідно з
додат ом 3.
4. Надати дозволи на право орист вання

піль ами з оподат вання з ідно з п н том
154.1 статті 154 розділ III "Подато на при-
б то підприємств" Подат ово о оде с
У раїни, п н том 197.6 статті 197 розділ V
"Подато на додан вартість" Подат ово о
оде с У раїни та підп н том 282.1.7 п н т
282.1 статті 282 розділ XIII "Плата за землю"
Подат ово о оде с У раїни підприємствам
та ор анізаціям ромадсь их ор анізацій інва-
лідів з ідно з додат ом 4.

5. Надати дозволи на право орист вання
піль ами з оподат вання з ідно з п н том
154.1 статті 154 розділ III "Подато на при-
б то підприємств" Подат ово о оде с
У раїни, п н том 8 підрозділ 2 "Особливості
справляння подат на додан вартість" роз-
діл XX "Перехідні положення" Подат ово о
оде с У раїни та підп н т 282.1.7 п н т
282.1 статті 282 розділ XIII "Плата за землю"
Подат ово о оде с У раїни підприємствам
та ор анізаціям ромадсь их ор анізацій інва-
лідів з ідно з додат ом 5.
6. Визначити за доцільне надання дозволів

на право орист вання піль ами з оподат -
вання підприємствам та ор анізаціям ро-
мадсь их ор анізацій інвалідів з ідно з додат-
ом 6.
7. Департамент соціальної політи и ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) надати
Міністерств соціальної політи и У раїни вис-
нов и-пропозиції та до менти щодо доціль-
ності надання дозволів на право орист ван-
ня піль ами з оподат вання підприємствам
та ор анізаціям ромадсь их ор анізацій інва-
лідів, зазначеним п н ті 6 цьо о розпоря-
дження.
8. 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.
9. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Голова О. Попов

Хрещатик 313  листопада 2013 року

Про затвердження змін до територіальної інвентаризаційної 
комісії з проведення технічної інвентаризації захисних споруд

цивільної оборони (цивільного захисту) м. Києва
Розпорядження № 1668 від 25 вересня 2013 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 29.03.2012 № 500 "Про здійснення організаційно
правових заходів щодо ліквідації, реор

ганізації та перейменувань структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)", у зв'язку із кадровими змінами, в межах функцій місцевого органу вико

навчої влади:

1. Затвердити зміни до с лад територіаль-
ної інвентаризаційної омісії з проведення тех-
нічної інвентаризації захисних спор д цивіль-
ної оборони (цивільно о захист ) м. Києва, за-
тверджено о розпорядженням ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 30 р дня 2009
ро № 1485 "Про проведення 2009—2010
ро ах технічної інвентаризації захисних спор д
цивільної оборони (цивільно о захист ) м. Ки-
єва", ви лавши йо о в реда ції, що додається.
2. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

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

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін до складу робочої групи 
з питань розроблення механізмів реалізації проекту 

"Модернізація систем водопостачання та водовідведення 
міста Києва"

Розпорядження № 1669 від 25 вересня 2013 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

пункту 6 статті 18 та пункту 2 статті 28 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою впоряд

кування складу робочої групи з питань розроблення механізмів реалізації проекту "Модернізація систем
водопостачання та водовідведення міста Києва":

1. Затвердити зміни до с лад робочої р -
пи з питань розроблення механізмів реаліза-
ції прое т "Модернізація систем водопоста-
чання та водовідведення міста Києва", за-
тверджено о розпорядженням ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) від 26 липня 2012

ро № 1309, ви лавши йо о в новій реда ції,
що додається.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 18 червня 2012 року № 1021 "Про утворення 

комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)"
Розпорядження № 1671 від 25 вересня 2013 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 12 червня 2013 року № 925 "Про тимчасовий розподіл обов'язків між головою Київської
міської державної адміністрації, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації,
заступниками голови Київської міської державної адміністрації та заступником голови Київської міської
державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь

кої державної адміністрації)", з метою забезпечення належної роботи комісії з питань найменувань та
пам'ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
враховуючи рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконав

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. У п н ті 2 розпорядження ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) від 18 червня
2012 ро № 1021 "Про творення омісії з
питань наймен вань та пам'ятних зна ів ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації)" слова
"Головне правління з питань вн трішньої по-
літи и та зв'яз ів з ромадсь істю" замінити
словами "Департамент с спільних ом ні а-
цій".
2. Затвердити зміни до с лад омісії з пи-

тань наймен вань та пам'ятних зна ів ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації), за-
тверджено о розпорядженням ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) від 18 червня
2012 ро № 1021, ви лавши йо о новій ре-
да ції, що додається.
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації з ідно з розподілом обо-
в'яз ів прийняти рішення щодо висвітлення
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 — ерів-
ни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) П занова О. Г.

Голова О. Попов

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

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

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

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

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) з ме-
тою забезпечення належних мов роботи сні-
оприбиральної техні и на ділян ах в лично-
шляхової мережі, на я их шар по риття во-
дою або сні ом перевищ є 80 мм (з про но-
зованим продовженням опадів), оптимізов -
вати іль ість р хомо о с лад на маршр тах
ромадсь о о транспорт .
11. Департамент транспортної інфра-

стр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації), Управлінню інформаційно о забезпе-
чення та дост п до п блічної інформації апа-
рат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації),
ом нальній орпорації "Київавтодор", ом -
нальном підприємств "Київпастранс", о-
м нальном підприємств "Київтранспар -
сервіс", районним в місті Києві державним
адміністраціям випад по іршення по од-
них мов зимовий період 2013-2014 рр.
здійснювати заходи з ідно з додат ом 14 до
цьо о розпорядження.

12. Департамент транспортної інфрастр -
т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації),
ом нальній орпорації "Київавтодор" та
районним в місті Києві державним адміністра-
ціям при по іршенні по одних мов зимовий
період 2013-2014 рр. забезпечити інформ -
вання меш анців міста Києва через засоби
масової інформації про необхідність трим -
ватися від поїздо на особистих автомобілях.
13. Ре оменд вати підприємствам та ста-

новам міста Києва в разі по іршення по од-
них мов в зимовий період 2013-2014 рр. ви-
ріш вати питання щодо режим їх роботи.
14. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

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

рядження по ласти на заст пни а олови Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації Костю-
а М. Д.

Голова О. Попов

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту 

"Будівництво житлових будинків 
з об'єктами господарського та соціально
побутового 

призначення та підземними паркінгами (з виділенням частки
квартир для потерпілих від діяльності 

ГІБК "Еліта
Центр")"
Розпорядження № 1694 від 27 вересня 2013 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк

ції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже

нерно
транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі

нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоря

дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22
жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 18 липня 2013 року № 46/2013), з метою підвищення ефективності за

лучення інвесторів до розвитку економіки міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелі об'є тів, я і потре-
б ють зал чення інвестицій, що додається.
2. Визначити ом нальне підприємство

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
"Київсь е інвестиційне а ентство" замовни-
ом реалізації прое т та замовни ом під о-
товчих робіт для проведення інвестиційно о
он рс по об'є т інвест вання, зазначе-
ном п н ті 1 цьо о розпорядження.
3. Ком нальном підприємств ви онав-

чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) "Київ-
сь е інвестиційне а ентство":
3.1. Розробити орієнтовні техні о-е оно-

мічні по азни и, передпрое тні пропозиції
по об'є т інвест вання, зазначеном
п н ті 1 цьо о розпорядження, та по одити
їх з Департаментом містоб д вання та архі-
те т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації), Департаментом земельних ре-
с рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-

трації), Департаментом б дівництва та жит-
лово о забезпечення ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) в становленом
поряд .
3.2. Вирішити в становленом поряд

майново-правові питання до почат прове-
дення інвестиційно о он рс .
3.3. Надати орієнтовні техні о-е ономічні

по азни и, передпрое тні пропозиції та
пропозиції до мов інвестиційно о он рс
до Департамент е ономі и та інвестицій
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) в
становленом поряд для під отов и мов
он рс .
4. Департамент містоб д вання та архі-

те т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації), Департамент земельних рес р-
сів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції), Департамент б дівництва та житлово-
о забезпечення ви онавчо о ор ан Київ-
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ми р х , оловних ма істральних в лиць, в -
лиць центральної частини міста та в лиць, по
я их проходять маршр ти р х ромадсь о о
транспорт за ально о орист вання з ідно з
додат ом 3 до цьо о розпорядження. Інфор-
мацію про хід ви онання цих робіт надавати
щоденно до 5 од 00 хв Ком нальній сл жбі
перевезень ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) та ом нальном підприємств
"Київпастранс".
1.6. Забезпечити до 01.10.2013 ШЕУ, ШЕУ

"Ма істраль", КП "Київавтошляхміст" о оро-
дж вальними бар'єрами, направляючими о-
н сами та омпле тами необхідних дорожніх
зна ів, я і тимчасово виставлятим ться міс-
цях ви онання робіт із очищення проїзної час-
тини в лиць та вивезення сні з ідно з чин-
ними нормативами.
1.7. Ви онати до 15.10.2013 ремонт і про-

філа тичні роботи на зливоприймальних сис-
темах, а та ож забезпечити водовідведення
місцях збирання талої та зливової води на
проїзній частині дорі .
1.8. Здійснити до 01.10.2013 необхідні при-

родоохоронні заходи в місцях с лад вання
техноло ічних матеріалів ШЕУ, ШЕУ "Ма іс-
траль", КП "Київавтошляхміст" з ідно з додат-
ом 4 до цьо о розпорядження.
1.9. До 15.04.2014 привести в належний

стан місця для тимчасово о на опичення сні-
з ідно з додат ом 9 до цьо о розпоря-

дження.
1.10. Забезпечити першочер ове вивезен-

ня сні з в лиць, площ та інших об'є тів
транспортної інфрастр т ри м. Києва з ідно
з додат ом 5 до цьо о розпорядження.
1.11. Забезпечити вжиття запобіжних захо-

дів щодо недоп щення потрапляння техноло-
ічних матеріалів на азони та пристовб рні
л н и дерев ( щів) під час оброб и проїзних
частин в лиць та трот арів.
1.12. Утворити омісію з перевір и стан

отовності підприємств ом нальної орпора-
ції "Київавтодор" до роботи в осінньо-зимо-
вий період 2013-2014 рр. та затвердити її
с лад.
1.13. У випад отримання інформації від

У раїнсь о о ідрометеороло ічно о центр
про с ладні по одні мови інформ вати УДАІ
ГУ МВС У раїни в м. Києві щодо необхідності
вжиття заходів для обмеження в'їзд вантаж-
но о автотранспорт в місто Київ.
2. Районним в місті Києві державним адмі-

ністраціям, ом нальній орпорації "Київавто-
дор", ом нальном підприємств "Київпас-
транс", ом нальном підприємств "Київ-
сь ий метрополітен", ом нальном підпри-
ємств "Київтранспар сервіс", Київсь ом о-
м нальном об'єднанню зелено о б дівниц-
тва та е спл атації зелених насаджень міста
"Київзеленб д":
2.1. Забезпечити прибирання та вивезення

сні із за ріплених за ними під'їздів до ме-
дично-профіла тичних станов, вн трішньо-
вартальних проїздів, доріжо , приб дин о-
вих територій, пішохідних переходів, трот -
арів, місць для пар вання транспорт , з пи-
но ромадсь о о транспорт .
2.2. Не доп с ати с лад вання сні із за-

лиш ами солі на азонах і під деревами та ча-
арни ами.
2.3. Вживати заходи щодо недоп щення

пош одження зелених насаджень під час
прибирання та вивезення сні з проїзних
частин в лиць та трот арів.
2.4. Тимчасове на опичення сні в заре-

зервованих зонах трот арів здійснювати на
в лицях м. Києва з ідно з додат ом 7 до цьо-
о розпорядження.
2.5. Тимчасове на опичення сні зимо-

вий період 2013-2014 рр. здійснювати міс-
цях з ідно з додат ом 9 до цьо о розпоря-
дження.
2.6. Заборонити вивезення поб тових, ви-

робничих, б дівельних та інших відходів
місцях визначених в підп н ті 2.5 п н т 2
цьо о розпорядження.
3. Ком нальном підприємств "Київпас-

транс" здійснювати першочер ове прибиран-
ня сні на майданчи ах відстою та розворот-
них ільцях тролейб сів на інцевих з пин ах
та інцевих з пин ах автоб сних маршр тів
з ідно з додат ом 6 до цьо о розпорядження.
4. Ре оменд вати власни ам автозаправ-

них станцій, автостояно та іншим с б'є там
підприємниць ої діяльності:
4.1. Здійснювати прибирання та вивезення

сні із за ріплених за ними територіях та не
доп с ати с лад вання сні із залиш ами
солі на азонах і під деревами та ча арни а-
ми.

4.2. Тимчасове на опичення сні зимо-
вий період 2013-2014 рр. здійснювати міс-
цях з ідно з додат ом 9 до цьо о розпоря-
дження, та не доп с ати вивезення поб то-
вих, виробничих, б дівельних та інших відхо-
дів в азані місця.
5. Департамент транспортної інфрастр -

т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації):
5.1. Забезпечити своєчасне фінанс вання

робіт з тримання та прибирання дорі , а та-
ож за отівлі техноло ічних матеріалів для
оброб и дорожньо о по риття в зимовий пе-
ріод 2013-2014 рр., що здійснюватиметься
ШЕУ, ШЕУ "Ма істраль" та КП "Київавтошлях-
міст" з ідно з додат ом 8 до цьо о розпоря-
дження.
5.2. При по іршенні по одних мов зверта-

тися до Київсь ої обласної державної адмініс-
трації та Державно о а ентства автомобіль-
них дорі У раїни (У равтодор) з пропозицією
щодо своєчасно о введення заборони р х
вантажно о автотранспорт на під'їздах до
міста Києва.
5.3. Зверн тися встановленом поряд

до Кабінет Міністрів У раїни з пропозиціями
щодо внесення змін до за онодавства У ра-
їни, я ими передбачити можливість прим со-
во о переміщення транспортних засобів,
розміщені на проїзній частині з пор шенням
Правил дорожньо о р х і переш оджають
дорожньом р х та прибиранню в лично-до-
рожньої мережі с ладних по одних мовах.
6. Ком нальном підприємств "Київ-

дорсервіс":
6.1. Здійснити заходи з обмеження р х

транспортних засобів на осінньо-зимовий пе-
ріод 2013-2014 рр. з 01.11.2013 до
01.04.2014 рр. шляхом встановлення тимча-
сових дорожніх зна ів з відповідними таблич-
ами на в лицях м. Києва з ідно з додат ом
10 до цьо о розпорядження.
6.2. При випаданні сні шаром завтовш и

3-5 см протя ом однієї одини, а та ож пе-
ріод інтенсивних сні опадів за заяв ами
ШЕУ та диспетчерів ом нально о підприєм-
ства "Київпастранс" до чер ової частини
УДАІ м. Києва переми ати світлофори на
ми отливий режим си нал жовто о ольор
на перехрестях в лиць з ідно з додат ом 11
до цьо о розпорядження.
6.3. Розробити та з одити з правлінням

Державтоінспе ції ГУ МВС У раїни в м. Києві
схеми встановлення дорожніх зна ів на ділян-
ах в лично-шляхової мережі, мостах, еста-
адах та шляхопроводах із зазначенням точ-
них прив'язо до місцевості і способ їх ріп-
лення, врахов ючи Перелі в лиць м. Києва,
на я их здійснюватим ться заходи з обме-
ження р х транспортних засобів на осінньо-
зимовий період 2013-2014 рр. з 01.11.2013
до 01.04.2014 рр., шляхом встановлення тим-
часових дорожніх зна ів з відповідними таб-
лич ами (додато 10) та Перелі в лиць, на
я их можливе пере риття р х транспортних
засобів з 01 од 00 хв до 05 од 00 хв на пе-
ріод очищення проїзної частини від сні (до-
дато 13).
7. Просити Управління Державтоінспе ції

ГУ МВС У раїни в м. Києві:
7.1. Під час ре лювання дорожньо о р х

врах вати, що тимчасова стоян а спеціаль-
них автомашин і механізмів для прибирання
сні з в лиць міста повинна здійснюватись в
місцях з ідно з додат ом 12 до цьо о розпо-
рядження.
7.2. Надавати ШЕУ допомо на їх запити

щодо тимчасово о пере риття р х транс-
портних засобів на час очищення проїзної
частини в лиць з ідно з перелі ом в лиць, на
я их можливе пере риття р х транспортних
засобів з 01 од 00 хв до 05 од 00 хв на пе-
ріод очищення проїзної частини від сні (до-
дато 13).
7.3. За заяв ою ШЕУ забезпеч вати с про-

водження олон сні оприбиральної техні и в
нічний час.
8. ШЕУ, ШЕУ "Ма істраль", КП "Київав-

тошляхміст" при необхідності зал чати в ста-
новленом поряд до лі відації наслід ів сні-
опад на території м. Києва підприємства,
станови та ор анізації, в том числі з ідно з
додат ом 15 до цьо о розпорядження.
9. Районним в місті Києві державним адмі-

ністраціям при по іршенні по одних мов
зимовий період опрацювати питання зал -
чення підприємств, станов та ор анізацій
м. Києва та меш анців міста до прибирання
та вивезення сні з в лично-шляхової мере-
жі міста.
10. Ком нальном підприємств "Київпас-

транс" та Ком нальній сл жбі перевезень ви-

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 змін до складу Київської міської комісії 
у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій

Розпорядження № 1687 від 27 вересня 2013 року
Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 12 червня 2013 року № 925 "Про тимчасовий розподіл обов'язків між головою Київської
міської державної адміністрації, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації,
заступниками голови Київської міської державної адміністрації та заступником голови Київської міської
державної адміністрації
керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь

кої державної адміністрації)", з метою забезпечення належної роботи Київської міської комісії у справах
увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, враховуючи рішення Київської міської ради від 15 бе

резня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)" та в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни до с лад Київсь ої
місь ої омісії справах вічнення пам'яті
жертв війни та політичних репресій, затвер-
джено о розпорядженням ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 12 вітня 2011
ро № 545, ви лавши йо о новій реда ції,
що додається.
2. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації з ідно з розподілом обо-
в'яз ів прийняти рішення щодо висвітлення
зміст цьо о розпорядження.
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
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Про внесення змін 
до складу Міської комісії з питань 

упорядкування обліку юридичних осіб, 
що за даними ЄДРПОУ належать 

до сфери управління органів державної влади, 
які розташовані у місті Києві

Розпорядження № 1695 від 27 вересня 2013 року
З метою виконання пунктів 12, 13 Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, за


твердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 року № 1121, щодо упорядкуван

ня обліку юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади,
які цього не підтверджують і які розташовані у місті Києві, у зв'язку з кадровими змінами, в межах функцій
органу виконавчої влади:

1. Унести зміни до с лад Місь ої омісії з
питань поряд вання облі юридичних
осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до
сфери правління ор анів державної влади,
я і розташовані місті Києві, ви лавши дода-
то до розпорядження ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 15 липня 2011 ро
№ 1219 "Про створення Місь ої омісії з пи-
тань поряд вання облі юридичних осіб,
що за даними ЄДРПОУ належать до сфери

правління ор анів державної влади, я і роз-
ташовані місті Києві" в новій реда ції, що
додається.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Голова О. Попов

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора 

до будівництва громадських приміщень 
для впорядкування роздрібної торгівлі 
над пішохідним підземним переходом 

на перетині бульв. Володимира Висоцького 
та просп. Володимира Маяковського, 75/2

Розпорядження № 1737 від 30 вересня 2013 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк


ції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже

нерно
транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі

нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоря

дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22
жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 04 липня 2013 року № 44/2013), з метою підвищення ефективності за

лучення інвесторів до розвитку економіки міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелі об'є тів, я і потреб -
ють зал чення інвестицій, що додається.
2. Визначити ом нальне підприємство ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) "Київ-
сь е інвестиційне а ентство" замовни ом ре-
алізації прое т та замовни ом під отовчих
робіт для проведення інвестиційно о он р-
с по об'є т інвест вання, зазначеном
п н ті 1 цьо о розпорядження.
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":
3.1. Розробити орієнтовні техні о-е оно-

мічні по азни и, передпрое тні пропозиції по
об'є т інвест вання, зазначеном п н ті 1
цьо о розпорядження.
3.2. По одити в становленом поряд

орієнтовні техні о-е ономічні по азни и, пе-
редпрое тні пропозиції з Департаментом міс-
тоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), Департаментом
транспортної інфрастр т ри ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації), Департаментом
промисловості та розвит підприємництва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації),
Департаментом земельних рес рсів ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) по об'є т ін-
вест вання, зазначеном п н ті 1 цьо о
розпорядження.
3.3. Вирішити в становленом поряд

майново-правові питання та питання, по-
в'язані з орист ванням земельною ділян ою.
3.4. Надати орієнтовні техні о-е ономічні

по азни и, передпрое тні пропозиції та про-
позиції до мов он рс до Департамент
е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) в становленом поряд-

для під отов и мов он рс .
4. Департамент містоб д вання та архі-

те т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації), Департамент транспортної інфра-
стр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації), Департамент промисловості та роз-
вит підприємництва ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), Департамент земель-
них рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) за запитами ом нально о під-

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 реконструкцію з надбудовою 
нежилого приміщення 

під амбулаторію лікарів сімейної медицини 
на Дарницькому бульварі, 23 

у Дніпровському районі
Розпорядження № 1747 від 1 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про ре

гулювання містобудівної діяльності", з метою наближення первинної медико
санітарної допомоги до на

селення: в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити прое т вання та ре онстр цію
з надб довою нежило о приміщення під амб -
латорію лі арів сімейної медицини на Дар-
ниць ом б льварі, 23 Дніпровсь ом районі.
2. Замовни ом ви онання робіт, зазначе-

них в п н ті 1 цьо о розпорядження, визначи-
ти Дніпровсь районн в місті Києві держав-
н адміністрацію.
3. Дніпровсь ій районній в місті Києві дер-

жавній адміністрації:
3.1. Одержати в становленом поряд

вихідні дані на прое т вання та ре онстр -
цію об'є та.
3.2. Забезпечити розроб та затверджен-

ня в становленом поряд прое тно- ошто-
рисної до ментації.
3.3. Визначити енеральн прое тн та під-

рядн ор анізацію для ви онання робіт, за-
значених в п н ті 1 цьо о розпорядження,
відповідно до вимо за онодавства.
3.4. Під час ладення замовни ом до ово-

р підряд на ре онстр цію об'є та обов'яз-
ово передбачити мови щодо надання під-
рядни ом арантії я ості ви онаних робіт та
встановити арантійні стро и е спл атації
об'є та.
3.5. Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства щодо поряд ви онання б дівель-
них робіт.
3.6. Роботи ви онати відповідно до Правил

бла о строю міста Києва, затверджених рі-
шенням Київсь ої місь ої ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами).

4. Взяти до відома, що все майно після за-
вершення робіт, зазначених в п н ті 1 цьо о
розпорядження, зарахов ється до ом наль-
ної 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 до ом нальної влас-
ності територіальної ромади міста Києва
ре онстр йовано о об'є та після ви онання
робіт, зазначених в п н ті 1 цьо о розпоря-
дження.
6. Дніпровсь ій районній в місті Києві дер-

жавній адміністрації подати до Департамент
е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) пропозиції щодо в лю-
чення робіт, зазначених п н ті 1 цьо о роз-
порядження, до прое тів про рам е ономіч-
но о і соціально о розвит м. Києва на 2014
рі та наст пі ро и.
7. 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.
8. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації К ч а
М. І.

Голова О. Попов

приємства ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) "Київсь е інвестиційне а ентство"
надавати необхідні виснов и та матеріали
для під отов и техні о-е ономічних по азни-
ів, передпрое тних пропозицій по об'є т
інвест вання, зазначеном п н ті 1 цьо о
розпорядження.
5. Департамент містоб д вання та архі-

те т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) на замовлення ом нально о підприєм-
ства ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
"Київсь е інвестиційне а ентство" встанов-
леном за онодавством поряд надати міс-
тоб дівні мови та обмеження по об'є т ін-
вест вання, зазначеном п н ті 1 цьо о
розпорядження.

6. Постійно діючій он рсній омісії по за-
л ченню інвесторів до фінанс вання б дів-
ництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'-
є тів житлово о та нежитлово о призначення,
незавершено о б дівництва, інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва
провести інвестиційний он рс із зал чення
інвестора в становленом поряд .
7. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

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

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

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 29. 09. 2010 № 774 "Про будівництво 
інженерних мереж до житлових будинків в кварталах, 

обмежених вулицями Полтавською, Дмитрівською, 
Річною, Златоустівською, В. Чорновола (І квартал) 

та Полтавською, Дмитрівською, В. Чорновола (III квартал), 
у Шевченківському районі"

Розпорядження № 1745 від 1 жовтня 2013 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної
діяльності", "Про дорожній рух", з метою завершення робіт та стабільного водопостачання житлових будин

ків в кварталах, обмежених вулицями Полтавською, Дмитрівською, Річною, Златоустівською, В'ячеслава
Чорновола та Полтавською, Дмитрівською, В'ячеслава Чорновола, зважаючи на звернення Публічного ак

ціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд" від 2 вересня 2013 року № 05031/0/2
13, в ме

жах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 29. 09.
2010 № 774 "Про б дівництво інженерних ме-
реж до житлових б дин ів в варталах, обме-
жених в лицями Полтавсь ою, Дмитрівсь ою,
Річною, Злато стівсь ою, В. Чорновола (І

вартал) та Полтавсь ою, Дмитрівсь ою, В.
Чорновола (III вартал), Шевчен івсь ом
районі":
У п н ті 1 цифри "15.10.2013" замінити

цифрами "15. 05. 2014"

Голова О. Попов

сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) за запитами ом наль-
но о підприємства ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) "Київсь е інвестиційне
а ентство" надавати необхідні виснов и,
по одження та матеріали для під отов и
техні о-е ономічних по азни ів щодо реалі-
зації інвестиційно о прое т по об'є т ін-
вест вання, зазначеном п н ті 1 цьо о
розпорядження.
5. Постійно діючій он рсній омісії по за-

л ченню інвесторів до фінанс вання б дів-
ництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'-
є тів житлово о та нежитлово о призначен-

ня, незавершено о б дівництва, інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва в
становленом поряд провести інвести-
ційний он рс із зал чення інвесторів.
6. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

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

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

Голова О. Попов



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 13 листопада 2013 року

Про затвердження змін до статуту комунального підприємства з
питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд — УКБ"

Розпорядження № 1755 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

згідно з рішенням Київської міської ради від 27 грудня 2001 року № 211/1645 "Про створення комунального
підприємства з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд — УКБ", рішенням Київської місь

кої ради від 12 липня 2012 року № 655/7992 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік ", рішенням Київської міської ради від 08 люто

го 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", з метою приведення установчих документів у
відповідність до вимог законодавства, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до стат т ом наль-
но о підприємства з питань б дівництва жит-
лових б дин ів "Житлоінвестб д — УКБ", за-
тверджено о розпорядженням Київсь ої місь-
ої державної адміністрації від 21 люто о
2002 ро № 336 ( в реда ції розпорядження
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
30 листопада 2010 ро № 1025), що додаю-
ться.

2. Ком нальном підприємств з питань б -
дівництва житлових б дин ів "Житлоінвест-
б д — УКБ" в становленом поряд зареєс-
тр вати зміни до Стат т .
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

1. Затвердити Положення про Святошин-
сь ий дитячий б дино -інтернат, що додаєть-
ся.
2. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

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

3. Контроль за ви онанням цьо о розпо-
рядження по ласти на заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації
Коржа В. П.

Голова О. Попов

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва зовнішніх водопровідних мереж Публічного

акціонерного товариства "ОБОЛОНЬ"
Розпорядження № 1752 від 2 жовтня 2013 року

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

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

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

фраструктури", враховуючи звернення Публічного акціонерного товариства "ОБОЛОНЬ" (лист від 20 червня
2013 року № 1802/0/2
13) та протокол № 30 Засідання Наглядової Ради від 16 липня 2013 року, з метою на

дійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого само

врядування:

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" зовнішні во-
допровідні мережі П блічно о а ціонерно о
товариства "ОБОЛОНЬ", з ідно з додат ом
до цьо о розпорядження в межах та на мо-
вах, визначених У одою про передач в
правління від ритом а ціонерном товари-
ств "А ціонерна омпанія "Київводо анал",
майна, що є ом нальною власністю терито-
ріальної ромади м. Києва від 20.11.2003 (зі
змінами та доповненнями), я ладено між
ВАТ "АК "Київводо анал" та ви онавчим ор а-
ном Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь-
ою державною адміністрацією).
2. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) забезпечити приймання-пе-
редач зовнішніх водопровідних мереж,
зазначених п н ті 1 цьо о розпорядження
на мовах, визначених відповідною У о-
дою.
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації- ерівни апарат ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) П зано-
в О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення
в засобах масової інформації зміст цьо о
розпорядження.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Голова О. Попов

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

1.1. П н т 2 розпорядження ви ласти та ій реда ції:
"2. Прийняти до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва зовнішні інже-

нерні мережі та відо ремлені об'є ти ом нально о призначення житлово о фонд та об'є тів
соціальної сфери, об'є ти еле тропостачання та еле тролічильни и Державно о підприємства
"На ово-дослідний виробничий а ро омбінат "П ща-Водиця" та передати володіння і о-
рист вання п блічном а ціонерном товариств "КИЇВЕНЕРГО" з ідно з додат ами 2, 3, 7 в
межах та на мовах, визначених У одою щодо реалізації прое т правління та реформ вання
енер етично о омпле с м. Києва від 27 вересня 2001 ро (зі змінами), я а ладена між А -
ціонерною енер опостачальною омпанією "КИЇВЕНЕРГО" та Київсь ою місь ою державною
адміністрацією".
1.2. Доповнити розпорядження після п н т 4 новим п н том та о о зміст :
"5. Прийняти до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва зовнішні інже-

нерні мережі житлово о фонд і передати володіння та орист вання ПАТ "Київ аз" з ідно з
додат ом 6".
У зв'яз з цим, п н ти 5, 6 вважати п н тами 6, 7 відповідно.
1.3. У п н ті 6 розпорядження:
слова "Головном правлінню ом нальної власності м. Києва" замінити словами "Департа-

мент ом нальної власності м. Києва"; після цифри "4" доповнити п н т цифрою "5".
1.4. Додат и 2, 3, 4, 5, 6 та 7 до розпорядження ви ласти в нових реда ціях, що додають-

ся.
1.5. У додат 1 до розпорядження:
розділі "Подільсь ий район" позиції "17." та "Усьо о по Подільсь ом район житлові б -

дин и ртожит и об'є ти соціальної сфери" ви ласти в та ій реда ції: "

розділі "Солом’янсь ий район" позиції 6 та 7 ви лючити;
позиції "Усьо о по Солом'янсь ом район житлові б дин и ртожит и" та "Разом: житлові

б дин и ртожит и об'є ти соціальної сфери" ви ласти в та ій реда ції: "

2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на заст пни ів олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації з ідно з розподілом обов'яз ів.

Голова О. Попов

Про затвердження Положення про Дарницький дитячий 
будинок
інтернат

Розпорядження № 1748 від 1 жовтня 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в

Україні", наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02 квітня 2008 року № 173 "Про за

твердження типових положень про дитячий будинок
інтернат, молодіжне відділення дитячого будинку
ін

тернату системи праці та соціального захисту населення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23
липня 2008 року за № 675/15366, з метою удосконалення діяльності інтернатних установ міста Києва:

1. Затвердити Положення про Дарниць ий
дитячий б дино -інтернат, що додається.
2. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

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

3. Контроль за ви онанням цьо о розпо-
рядження по ласти на заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації
Коржа В. П.

Голова О. Попов

Про затвердження Положення про Святошинський дитячий 
будинок
інтернат

Розпорядження № 1749 від 1 жовтня 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в

Україні", наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02 квітня 2008 року № 173 "Про за

твердження типових положень про дитячий будинок
інтернат, молодіжне відділення дитячого будинку
ін

тернату системи праці та соціального захисту населення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23
липня 2008 року за № 675/15366, з метою удосконалення діяльності інтернатних установ міста Києва:

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 унесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 03 жовтня 2012 року № 1725 "Про прийняття безоплатно 

житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, 
зовнішніх інженерних мереж, відокремлених об'єктів 

комунального призначення та електролічильників 
ДП НДВА "Пуща
Водиця" до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва"
Розпорядження № 1753 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення
Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів
соціальної інфраструктури", враховуючи лист Головного управління комунальної власності м. Києва вико

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня 2012 року
№ 042/12/03
16689, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 03 жовтня 2012 ро № 1725 "Про прийняття безоплатно житло-
во о фонд , об'є тів соціальної сфери, зовнішніх інженерних мереж, відо ремлених об'є тів
ом нально о призначення та еле тролічильни ів ДП НДВА "П ща-Водиця" до ом нальної
власності територіальної ромади міста Києва" (далі — розпорядження) та і зміни:

17. Дитячий навчальний
заклад на вул. Полковій,
58

ДП НДВА
"Пуща%
Водиця"

1080,6
670,0
2990,0

% % 1976 804016,00 444300,00

Усього по Подільському
району житлові будинки
гуртожитки об'єкти
соціальної сфери

53067,3
6929,66
5226,6

1083 
1255

970 29980130,04
5420002,68
929117,00

13528264,83
2512248,42
818440,00

Усього по Солом'янсько
му району житлові
будинки гуртожитки

7382,3
1620,5

138 
60

112 2638799,69
758405,32

795246,66
212259,95

Разом: житлові будинки
гуртожитки об'єкти
соціальної сфери

66102,3
8550,16
5226,6

1374 
1315

1221 35180437,32
6178408,00
929117,00

15433759,57
2724508,37
818440,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 02.10.2013 № 1755

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

"ЖИТЛОІНВЕСТБУД — УКБ"

(Ідентифі аційний од 31958324)
(Ці зміни є невід'ємною частиною
стат т Ком нально о підприємства

з питань б дівництва житлових б дин ів
"Житлоінвестб д — УКБ")

1. У те сті стат т слова "Головне правління житлово о забезпечення ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)" всіх відмін ах замінити
словами "Департамент б дівництва та житлово о забезпечення ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)" відповідних відмін ах.
2. У те сті стат т слова "Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)" всіх відмін ах замі-
нити словами "Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)" відповідних відмін ах.
3. П н т 3.3 стат т ви ласти та ій реда ції:
"3.3. Розмір стат тно о апітал Підприємства становить 62411800 (шістдесят два мільйони

чотириста одинадцять тисяч вісімсот) ривень".
4. У п н ті 5.2 стат т слово "начальни ом" замінити словом "дире тором".

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому
окрузі № 223 на повторних виборах народних депутатів України15 грудня 2013 року

Постанова № 317  від 11 листопада 2013 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами для реєстрації кандида&

тами у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 223 на повторних виборах народних депутатів України 15 грудня 2013
року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Законів України "Про вибори народних
депутатів України" та "Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 8 частини другої статті 30, частини третьої статті 52, частини другої статті 55, части&
ни другої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частини третьої статті 104, частин четвертої — шостої статті 107 Закону України "Про
вибори народних депутатів України", абзацу першого, підпунктів 6, 10 пункту 3 розділу І Закону України "Про повторні вибори народних депута&
тів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223", керуючись статтями 11—13, пунктом 6 статті 19 Закону України "Про Цен&
тральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Зареєстр вати андидатів народні деп тати У раїни в

одномандатном виборчом о р зі № 223 на повторних вибо-

рах народних деп татів У раїни 15 р дня 2013 ро з ідно з

додат ом.

2. Витя із цієї постанови та посвідчення встановленої фор-

ми видати відповідним андидатам народні деп тати У ра-

їни, я і балот ються в одномандатном виборчом о р зі

№ 223 поряд самовис вання.

3. Цю постанов разом з відповідним додат ом надіслати

відповідном ре іональном др ованом засоб масової ін-

формації для оприлюднення триденний стро з дня її прий-

няття, а та ож оприлюднити на офіційном веб-сайті Цен-

тральної виборчої омісії.

Головаи Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Зайцев Сер ій Анатолійович, народився 18 сiчня 1979 ро

в місті Кривий Рі Дніпропетровсь ої області, ромадянин

У раїни, протя ом останніх п’яти ро ів проживає на території

У раїни, освіта за альна середня, тимчасово не працює, без-

партійний, проживає в місті Кривий Рі Дніпропетровсь ої об-

ласті, с димість відс тня, самовис вання.

Калєнцов Оле сандр Геор ійович, народився 27 вiтня 1974

ро в місті Бельов, Росія, ромадянин У раїни, протя ом

останніх п’яти ро ів проживає на території У раїни, освіта ви-

ща, аспірант, Міжнародний ніверситет бізнес та права, без-

партійний, проживає в місті Києві, с димість відс тня, само-

вис вання.

Талишев Єв ен Іванович, народився 5 серпня 1952 ро в

місті Ма іїв а Донець ої області, ромадянин У раїни, протя-

ом останніх п’яти ро ів проживає на території У раїни, освіта

вища, оловний реда тор, азета "Остров", безпартійний,

проживає в місті Донець , с димість відс тня, самовис ван-

ня.

Секретар Центральної виборчої комісії 
Т.  ЛУКАШ

Додато
до постанови Центральної виборчої омісії

від 11 листопада 2013 ро № 317

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі № 223

(місто Київ) на повторних виборах народних депутатів України 15 грудня 2013 року

В О Л Х В П І Г М Е Й

О Д Е Р А Ш А Д О Н

Р А Н Е В С К А Я Е Г О

О Щ Е К К Л І М А Т

Н А З А Р Е Т Р А

Ь Е Т И Л Л Б Л І Ц

К Т И Г Е Л Ь І О І

О К И Т Є С Т А Я

Відповіді на сканворд 

О олошення про намір передати в оренд об'є ти,
що належать до ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва та передані до сфери правління

Солом'янсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: б льв. Івана
Лепсе, 5, за альною площею 36,0 в.м, цільове ви ористання — розміщення
пер арень площею до 50 в.м.

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі за адресою: в л. Освіти,
22/8, за альною площею 30,0 в.м, цільове ви ористання — розміщення ви-
давництв др ованих засобів масової інформації та видавничої прод ції, що
видаються раїнсь ою мовою;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: в л. Героїв
Севастополя, 27, за альною площею 28,4 в.м, цільове ви ористання — роз-
міщення тор овельних об'є тів з продаж продовольчих товарів, рім товарів
піда цизної р пи;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: просп. Повіт-
рофлотсь ий, 14/17, за альною площею 80,2 в.м, цільове ви ористання —
розміщення пер арень, площею до 50 в.м, розміщення с б'є та оспода-
рювання, що здійснює поб тове обсл ов вання населення;

- о ремо розташована спор да (сміттєзбірни ), розташований за адресою:
просп. Відрадний, 51, за альною площею 30,0 в.м, цільове ви ористання —
розміщення с б'є та осподарювання, що здійснює поб тове обсл ов вання
населення;

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі за адресою: в л. Авіа онс-
тр тора Антонова, 15 А, за альною площею 47,3 в.м, цільове ви ористання
— інше ви ористання нер хомо о майна — ремонт і технічне обсл ов вання
омп'ютерної техні и.

Балансо трим вач: КП "Дире ція з правління та обсл ов вання житлово-
о фонд " Солом'янсь ої районної в місті Києві державної адміністрації 03186,
м. Київ, в л. Соціалістична 6,тел. 249-46-96, фа с 249-48-18.

- нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі ДНЗ № 476 за адресою:
в л. Ушинсь о о, 10, за альною площею 9,0 в.м, цільове ви ористання —
розміщення с б'є та осподарювання, що здійснює освітню діяльність (по о-
динно);

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі ДНЗ №344 за адресою:
в л. Іс рівсь а, 10, за альною площею 22,12 в.м, цільове ви ористання —
розміщення с б'є та осподарювання, що здійснює освітню діяльність (по о-
динно);

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі СЗШ №149 за адресою:
в л. Петровсь о о, 1, за альною площею 72,0 в.м, цільове ви ористання —
розміщення фіз льт рно-спортивно о за лад , діяльність я о о спрямована
на ор анізацію та проведення занять різними видами спорт , спортивно о
л б та с б'є та осподарювання, я ий здійснює інш діяльність сфері
спорт (по одинно);

- нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі ДНЗ №677 за адресою:
в л. Виборзь а, 21- А, за альною площею 19,11 в.м, цільове ви ористання —
розміщення с б'є та осподарювання, що здійснює освітню діяльність (по о-
динно);

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі (26,05 в.м) та на 2 повер-
сі (22,57 в.м) ДНЗ № 373 за адресою: в л. Мартиросяна, 22-А, 24, за аль-
ною площею 48,62 в.м, цільове ви ористання — розміщення с б'є та оспо-
дарювання, що здійснює освітню діяльність (по одинно);

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі (25,09 в.м) на 2 поверсі
(53,37 в.м) ДНЗ № 146 за адресою: в л. Народно о Ополчення, 9, за аль-
ною площею 78,46 в.м, цільове ви ористання — розміщення с б'є та оспо-
дарювання, що здійснює освітню діяльність (по одинно);

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі ШДС "Калин а" за адре-
сою: в л. Оле сіївсь а, 9, за альною площею 74,0 в.м, цільове ви ористан-
ня — розміщення с б'є та осподарювання, що здійснює освітню діяльність
(по одинно).

Балансо трим вач: Управління освіти Солом'янсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації 03087, м. Київ, в л. Пітерсь а, 12, тел. 242-21-71, фа с
242-21-71.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о о-
лошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 03020, просп. Повітро-
флотсь ий, 41, Солом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 03020, м. Київ,
просп. Повітрофлотсь ий, 41, Солом'янсь а районна в місті Києві державна ад-
міністрація, відділ з питань майна ом нальної власності, імн. №№ 352, 359, те-
лефони для довідо : 207-09-31, 207-09-32.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Відповідач Запарі Михайл Іванович , адреса я о о: м. Київ,

в л. Хар івсь е шосе, 158, в. 354 необхідно з'явитися 29.11.2013 р.
об 11.30 до Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Ко-
шиця, 5-А, аб. 114), для часті в с довом засіданні по цивільній
справі за позовом Запара Світлани Петрівни до Запари Михайла Іва-
новича, треті особи: Запара Ю.М., Запара Г.М., Дарниць ий район-
ний відділ оловно о правління ДМС в м. Києві про визнання особи
та ою, що втратила право орист вання житловим приміщенням

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

М сатов Сер ію Геор ійович необхідно з'явитись 12.12.2013 ро-
о 12.30 до Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ,

в л. О. Кошиця, 5-А, аб. 210), для часті с довом роз ляді цивіль-
ної справи № 753/14215/13 за позовом ПАТ "Приватбан " до М са-
това Сер ія Геор ійовича про стя нення забор ованості.

М сатов Сер ій Геор ійович випад своєї неяв и зобов'язаний
повідомити с д про причини неяв и.

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 В.А. Д бас

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

Заяви про оренд ожно о із зазначених об’є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 03680,
м. Київ, в л. Заболотно о, 150. Додат ова інформація за тел: 526-96-22.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Назва
ор ан
правління

Балансо трим -
вач (назва, юри-
дична адреса,

телефон)

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

Наймен вання та місце-
знаходження об'є та

оренди

Реєстровий
номер
майна

За альна
площа,
в.м.

Вартість
майна за

незалежною
оцін ою, рн

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Мета
ви ористан-

ня

Інші
мови

1
Національна
а адемія

на У раїни

ІМБіГ НАНУ, в л.
Заболотно о, 150,
Тел. 526-96-22

Головний орп с ІМБіГ
НАНУ . 39-42

АААДЖЖ
628.1

66,50 517 625,00
До трьох
ро ів

Інше
ви ористання

майна
-

2
Національна
а адемія

на У раїни

ІМБіГ НАНУ, в л.
Заболотно о, 150,
Тел. 526-96-22

Головний орп с ІМБіГ
НАНУ . 124-132

АААДЖЖ
628.1

61,50 478 705,00
До трьох
ро ів

Офісні
приміщення

-

3
Національна
а адемія

на У раїни

ІМБіГ НАНУ, в л.
Заболотно о, 150,
Тел. 526-96-22

Примішення І поверх
(приміщення 12)

Біотехноло ічно о орп с

ОУТЛИЯ
016.1

42,60 308 020,67
До трьох
ро ів

Офісні
приміщення

-

4
Національна
а адемія

на У раїни

ІМБіГ НАНУ, в л.
Заболотно о, 150,
Тел. 526-96-22

Приміщення І поверх
(приміщення 1-11, 13-50),

ІІ, ІІІ та IV поверхи
Біотехноло ічно о орп с

ОУТЛИЯ
016.1

1 612,70 11 660 679,33
До трьох
ро ів

Для
виробництва
лі арсь их
засобів

-

5
Національна
а адемія

на У раїни

ІМБіГ НАНУ, в л.
Заболотно о, 150,
Тел. 526-96-22

Технічний поверх
Біотехноло ічно о орп с

ОУТЛИЯ
016.1

183,00 790 030,00
До трьох
ро ів

Інше
ви ористання

майна
-

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

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
Передплата для піль ових ате орій з достав ою азети в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети "Хрещатик" на 2014 рік
22094

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

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

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

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



ОВНИ,�поводьтеся
стримано,
�ни�айте
 імп�льсив-

них
 вчин�ів,
 е�ономно
 витрачайте
 сили.
 Стос�н�и
 з

оточенням —
 я�
 натя�н�та
 стр�на,
 тож
 пост�пайтеся

там,
де
вас
просять,
і
не
прово��йте
людей
на
розрив

�онта�тів.
Ваші
опоненти
д�же
принципові,
том�
про-

тистояти
їм
немає
сенс�,
можна
лише
полюбовно
ви-

рішити
�ритичні
питання,
аби
всім
б�ло
добре.

ТЕЛЬЦІ, облиште
ініціативний
пост�п,
від
вас
вима-

�ається
ретельна
обережність
і
передбачливість.
День

сповнений
�армічними
сценаріями,
я�і
режис�є
мин�-

ле,
де
ви
�олись
наробили
помило�.

БЛИЗНЯТА, бажано
�триматися
від
поб�дови
пла-

нів
на
майб�тнє,
адже
воно
�являється
�
чорних
тонах.

Ви
страждаєте
на
песимізм,
а
це
�амінь
споти�ання
на

шлях�
до
сердечно�о
щастя,
том�
замінюйте
йо�о
щи-

рими
т�рботами
про
рідних
та
�оханих.

На
 РАКІВ очі��є
 серйозний
 іспит
 в
 професійній

сфері.
 Вимо�и,
 пред’явлені
 �ерівництвом,
 не
 слід

сприймати
з
образою,
а
навпа�и,
прибор�авши
амбі-

ції,
робити
те,
що
від
вас
вима�ається.
Йдіть
�
но��
з

соціальним
про�ресом,
опанов�йте
новітні
техноло�ії.

ЛЕВИ,� б�дьте
 та�товними,
 адже
 ви
 фонтан�єте

ори�інальними
 ідеями,
 я�і
 ба�атьох
ділових
 �омпань-

йонів
 драт�ють,
 ос�іль�и
 не
 впис�ються
 в
 сл�жбові

нормативи
та
фахові
можливості.

ДІВИ,�ваше
життєве
�редо:
е�ономність
 і
заощад-

ливість.
Виявіть
ма�сим�м
відповідальності
за
свої
та

ч�жі
�роші.
Не
беріть
на
себе
роль
пор�чителя,
�три-

майтеся
 від
 бан�івсь�их
 �редитів,
 інвестицій,
 ні�ом�

не
позичайте,
не
вст�пайте
в
пайове
�правління
я�и-

мось
майном
і
не
нама�айтеся
дати
хабара!

ТЕРЕЗИ, опі��йтеся
родинним
�ніздом
і
одночасно

шт�рм�йте
�ар’єрні
вершини.
Партнерсь�а
атмосфера

наеле�тризована,
стос�н�и
“я
— ти”
є
сейсмічною
зо-

ною,
тож
аби
не
стати
для
�о�ось
воро�ом,
тримайте-

ся
з
поч�ттям
�ідності,
не
зрадж�йте
власним
принци-

пам.

СКОРПІОНИ,�на
сл�жбовом�
фронті
все
неперед-

бачливо,
т�т
пан�є
д�х
на��ово�о
про�рес�,
р�йн�ючи

те,
що
 себе
 вичерпало,
 і
 зап�с�аючи
 нові
 про�рами.

Навчайтеся,
освоюйте
новаційні
техноло�ічні
процеси,

я�і
по�ли�ані
вивести
із
застою,
адже
за
ними
майб�т-

нє.

СТРІЛЬЦІ,�нині
ваш
фарс,
бажання
подефілювати

на
п�бліці,
вип�стити
романтичн�
пар�,
аби
�ом�сь
за-

д�рманити
�олов�
в
ролі
�ероя-
�оханця,
а
та�ож
проб-

леми
з
дітьми
вима�атим�ть
�оштів.
Потр�сіть
�аман-

цем,
с��питися
не
слід —
з�одом
заробите.

КОЗЕРОГИ —
сама
чарівність,
п�блі�а
від
вас
�
за-

хваті.
 Проте
 вдома,
 я�
 на
 в�л�ані —
 рвон�ти
 може

б�дь-я�ої
миті,
й
цей
момент
передбачити
неможливо,

том�
 тримайте
 себе
 під
 �онтролем,
 не
 влаштов�йте

�апремонтів
і
не
переїжджайте
до
іншо�о
місця
цьо�о

дня.
Утримайтеся
від
з’ясов�вань
стос�н�ів,
ревнощів.

ВОДОЛІЇ, відрядження,
 ділові
 поїзд�и
 чи
 б�дь-я�а

мандрівоч�а
добре
“поп’ють
з
вас
�рові”,
менше
звер-

тайте
�ва�и
на
дивацтва
поп�тни�ів,
не
ініціюйте
нових

знайомств,
�тримайтеся
від
 ідеоло�ічних
дисп�тів,
бо

там
витає
д�х
а�ресії
та
неаде�ватності.

РИБ допі�атиме
нестримна
жа�а
поши��вати,
при-

дбати
я��сь
модн�
е�страва�антн�
річ
чи
зробити
�о-

м�сь
подар�но�
“ні
в
тин
ні
в
ворота” —
йо�о
не
оці-

нять.
 Та�і
 е�сперименти
 небезпечні...
 Налашт�йтеся

на
хвилю
е�ономності,
пра�ніть
до
самостійності
(д�-

шевної,
фізичної,
матеріальної)
й
не
навантаж�йте
лю-

дей
власними
проблемами �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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А
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Температура +4°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура +8°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 76 %

Температура +6°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 87 %
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1851 — óâåäåíà â ä³þ Ìèêîëà-

¿âñüêà çàë³çíèöÿ. 

1918 — ðîçïî÷àëîñÿ òàºìíå çà-

ñ³äàííÿ Óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿

ñï³ëêè, íà ÿêîìó ñòâîðåíî Äèðåê-

òîð³þ — íàéâèùèé îðãàí äåð-

æàâíî¿ âëàäè ÓÍÐ. 

1918 — çàòâåðäæåíî óõâàëåíèé

Ðàäîþ Ì³í³ñòð³â çàêîí ïðî âñòà-

íîâëåííÿ ïîñàä ïðàâîñëàâíîãî

ïðîïîâ³äíèêà ó ñàí³ ñâÿùåíèêà

àáî âëàäèêè òà ñåêðåòàðÿ ïðè â³é-

ñüêîâîìó ì³í³ñòåðñòâ³ ç ìåòîþ

çä³éñíåííÿ ïðàâîñëàâíî¿ ì³ñ³¿ òà

ïðîïîâ³ä³ Ñëîâà Áîæîãî ó â³é-

ñüêîâèõ ÷àñòèíàõ íà òåðèòîð³¿

Óêðà¿íè. 

1918 — ó Ëüâîâ³ Óêðà¿íñüêà íà-

ö³îíàëüíà ðàäà óõâàëèëà òèì÷àñî-

âèé Îñíîâíèé Çàêîí, ÿêèì ïðî-

ãîëîøåíî Çàõ³äíîóêðà¿íñüêó Íà-

ðîäíó Ðåñïóáë³êó 

1928 — ïðåñà ïîâ³äîìèëà ïðî

ïî÷àòîê êàìïàí³¿ ïåðåâèáîð³â ðàä

â Àðòåì³âñüêîìó, Ïðèëóêàõ, Äí³ï-

ðîïåòðîâñüêó, Ïîëòàâ³, Áàëò³. 

1943 — ðîçïî÷àëàñÿ Êè¿âñüêà

îáîðîííà îïåðàö³ÿ â³éñüê 1-ãî

Óêðà¿íñüêîãî ôðîíòó, âíàñë³äîê

ÿêî¿ áóëè ç³ðâàí³ ïëàíè í³ìåöü-

êèõ â³éñê çíîâ îâîëîä³òè Êèºâîì. 

1947 — Óêðà¿íñüêà ÐÑÐ îáðàíà

÷ëåíîì Ðàäè áåçïåêè ÎÎÍ íà

ñòðîê äî 31 ãðóäíÿ 1949 ðîêó.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.
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За словами вчених, 2 % лю�

дей у світі страждають на інтер�

нет�залежність, повідомляє

Likar.info. Потенційні жертви

цього своєрідного виду нарко�

манії — люди зі зниженою са�

мооцінкою, невпевненістю у

собі, невмінням контролювати

свої емоції. Психіатри упевне�

ні, що найближчим часом у

класифікаторі хвороб з’явиться

захворювання “інтернет�за�

лежність”. А значить, від цього

лікуватимуть.

Профілактикою такого за�

хворювання, на думку лікарів,

необхідно займатися з дитячо�

го віку. Приблизно так само,

як батьки вчать дітей безпечно

переходити через дорогу. Крім

того, потенційними жертвами

цієї залежності, як і будь�якої

іншої, є діти, в сім’ях яких не�

має довірливих відносин �

Високі технології породили 
інтернет�наркоманію

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 13 ëèñòîïàäà

Російські психіат
ри стверджують,
що розвиток ви

соких технологій по
родив іще один вид
залежності — інтер
нетзалежність. Це по
в’язано з особливос
тями людського ха
рактеру.


