
Сніг під контролем
Місту вдалося оперативно ліквідувати перші 
виклики негоди

Ситуація з ліквідації на�

слідків негоди у Києві ста�

більна. Про це учора під час

апаратної наради заявив голо�

ва КМДА Олександр Попов.

"У нас 1 тис. 600 км доріг в

Києві, і як би ми не хотіли

прибрати місто за декілька го�

дин — це дуже складно. Ко�

мунальні служби почали

вчасно працювати, і ситуація

наразі стабільна",— відзначив

пан Попов.

За словами першого за�

ступника генерального ди�

ректора КК "Київавтодор"

Павла Монастирного, на до�

рогах міста працює близько

232�х одиниць снігоприби�

ральної техніки та 800 праців�

ників. Загалом до утримання

в зимовий період вулично�

шляхової мережі корпорація

підготувала 345 одиниць тех�

ніки, з якої 294 чергує цілодо�

бово.

Так, станом на 9 ранку по�

неділка, 9 грудня, були очи�

щені всі основні магістралі. А

до кінця дня комунальники

обіцяли очистити та посипати

всі міжквартальні проїзди,

тротуари та прибудинкові те�

риторії. Окрім техніки, до ро�

біт залучать понад 6,5 тисяч

двірників. "Ми вже викорис�

тали близько 300 тонн солі та

600 тонн піщано�соляної су�

міші. Хочу відзначити, що у

нас достатня кількість техніки

та реагентів, щоб ми могли

обробити всі шляхи та троту�

ари міста",— наголосив Пав�

ло Монастирний.

Зокрема у запасах міста

сьогодні 9,5 тис. тонн солі,

близько 8 тис. тонн піщано�

соляної суміші та 15 тисяч

тонн піску. Як відзначив пан

Монастирний, цього виста�

чить, аби забезпечити нор�

мальну роботу міста під час

сильних снігопадів. Окрім то�

го, до кінця року підприєм�

ство планує отримати ще 24

тис. тонн солі, що дозволить

підтримувати порядок у Києві

до середини лютого наступ�

ного року.

Також для очищення сто�

личних парків і скверів кому�

нальне об'єднання "Київзе�

ленбуд" підготувало 102 оди�

ниці спецтехніки, у тому чис�

лі 83 одиниці снігоприби�

ральної, 60 бензопил та 4,2

тис. тонн піску і солі.

Оперативно розчищають і

в'їзди до столиці. Так, за ін�

формацією начальника

управління з питань надзви�

чайних ситуацій Сергія Рюм�

шина, на кожну з шести ос�

новних трас передбачено по

4 тягача та визначена спів�

праця кожного району з

"Облавтодором" на межі з

Києвом. Окрім того, посадо�

вець відмітив, що у районах

уже розмістилися 5 одиниць

БАТ�2, які у разі необхідності

можна буде використати.

"Однак поки такої потреби

нема, адже в місті штатна си�

туація, яка повністю під кон�

тролем",— відзначив пан

Рюмшин.

Так оперативно комуналь�

ники обіцяють реагувати на

виклики негоди й надалі.

Адже, за прогнозами, в най�

ближчі два дні у Києві очіку�

ють опади та зниження тем�

ператури до — 12—16 °С вно�

чі, та — 5—9 °С вдень. Усклад�

нюватиметься погода і силь�

ними поривами вітру — до

15—20 м/с.

За потреби місто звертати�

меться до Державтоінспек�

ції, аби обмежити в'їзд вели�

когабаритного транспорту, а

також проситиме підрозділи

МВС, ДАІ та КП "Київ�

транспарксервіс" забезпечи�

ти евакуацію автотранспор�

ту, що заважає роботі сніго�

прибиральної техніки та гро�

мадського транспорту. Нара�

зі ж міськадміністрація за�

кликає автомобілістів обме�

жити користування приват�

ним транспортом під час сні�

гопадів, не залишати автівки

вздовж доріг та дотримувати�

ся правил дорожнього ру�

ху

У столиці до тримання в належном стані в лично-шляхової мережі в зимовий період орпорація "Київавтодор" під от вала 345 одиниць
техні и, з я ої 294 чер є цілодобово

Олександр ПОПОВ: "Знесення
пам'ятників — це вандалізм, 
а не демократія"

Ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ çàñóäèâ çíåñåííÿ
ïàì'ÿòíèêà Ëåí³íó íà áóëüâàð³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Çà
éîãî ñëîâàìè, ð³øåííÿ ïðî çíåñåííÿ áóäü-ÿêîãî ïàì'ÿò-
íèêà íà òåðèòîð³¿ Êèºâà ìîæå óõâàëþâàòè ëèøå òåðè-
òîð³àëüíà ãðîìàäà àáî óïîâíîâàæåíà íåþ Êè¿âðàäà.

"Äåìîíñòðóþ÷è ïðèõèëüí³ñòü äî ºâðîïåéñüêèõ äåìî-
êðàòè÷íèõ ö³ííîñòåé, íåïðèïóñòèìî äåìîíñòðóâàòè
ïðàâîâèé í³ã³ë³çì. Òå, ùî â³äáóëîñÿ íà áóëüâàð³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà, í³ùî ³íøå, ÿê âàíäàë³çì. ² â³í íå ìàº í³÷îãî
ñï³ëüíîãî ç äåìîêðàò³ºþ",— ââàæàº Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Â³í òàêîæ çàêëèêàâ ó÷àñíèê³â ìàñîâèõ àêö³é ç ïîâà-
ãîþ ñòàâèòèñÿ äî ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà:
íå ëàìàòè âóëè÷í³ òà ïàðêîâ³ ìåáë³ é ñïîðóäè, íå ïñó-
âàòè îá'ºêòè áëàãîóñòðîþ.

Íàãàäàºìî: 8 ãðóäíÿ ãðóïà óëüòðàïðàâèõ àêòèâ³ñò³â ó
ìàñêàõ çíèùèëà ïàì'ÿòíèê Âîëîäèìèðó Ëåí³íó íà
áóëüâàð³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ïàì'ÿòíèê áóâ âñòàíîâëå-
íèé ó 1946 ðîö³ ³ îõîðîíÿâñÿ äåðæàâîþ.

"Ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî åï³öåíòðîì ìàñîâèõ ïðîòåñòíèõ
àêö³é º ³ñòîðè÷íèé öåíòð ñòîëèö³, âåëèêà ê³ëüê³ñòü
îá'ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íàö³îíàëüíîãî ³ ì³ñöåâîãî
çíà÷åííÿ çàçíàº ð³çíèõ óøêîäæåíü. Á³ëüøå òîãî, ä³¿ äå-
ÿêèõ ì³òèíãóâàëüíèê³â º áåçïîñåðåäí³ìè àêòàìè âàíäà-
ë³çìó ³ íåñóòü íåïîïðàâí³ âòðàòè ³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùèíè
íàøîãî ì³ñòà",— ïîâ³äîìèâ â. î. íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ÊÌÄÀ ßê³â Ä³õòÿð.

Â³í çàóâàæèâ, ùî ó ðàìêàõ ìîí³òîðèíãó ñòàíó îá'ºê-
ò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ó êîæíîìó îêðåìîìó âèïàä-
êó ôàõ³âö³ âèçíà÷àòèìóòü ð³âåíü çàâäàíèõ çáèòê³â.
Êð³ì òîãî, íåáàéäóæ³ êèÿíè ìîæóòü çâåðòàòèñÿ äî â³-
äîìñòâà ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïîøêîäæåííÿ ³íøèõ
ïàì'ÿòîê êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè

Європейська респектива
Íà ñüîãîäí³ ïðèì³ùåííÿ àäì³íáóä³âåëü Êè¿âðàäè òà

ÊÌÄÀ äîñ³ çàëèøàþòüñÿ ðåâîëþö³éíèìè øòàáàìè
ó÷àñíèê³â ªâðîìàéäàíó. Äâåð³ ìåð³¿ â³ä÷èíåí³ äëÿ àê-
òèâ³ñò³â, ÿê³ ìîæóòü ñïîê³éíî çàéòè äî áóä³âë³, ùîá ç³-
ãð³òèñÿ, â³äïî÷èòè, ïî¿ñòè òà îòðèìàòè ïåðøó ìåäè÷íó
äîïîìîãó. Àëå ç äîáðîáóòó ì³òèíãóâàëüíèê³â, ÿêèé âî-
íè äëÿ ñåáå ñòâîðèëè, âèíèêàþòü íåçðó÷íîñò³ äëÿ ïðà-
ö³âíèê³â ìåð³¿. Áî çëàìàí³ äâåð³, âèáèòå ñêëî ó â³êíàõ,
íåïðèºìíèé çàïàõ, ÿêèé "âèòàº" ó áóä³âë³ ÊÌÄÀ, —
âñå öå ïðèçâîäèòü äî íåçðó÷íîñòåé ó ðîáîò³ ïðàö³âíè-
ê³â ìåð³¿. Íàâ³òü äåÿê³ â³ää³ëè àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ òîãî,
ùîá â³äíîâèòè íîðìàëüíèé ðîáî÷èé ïðîöåñ, áóëè çìó-
øåí³ ïåðå¿õàòè äî ³íøèõ ì³ñüêèõ àäì³íáóä³âåëü, çîêðå-
ìà ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ, â³ää³ë àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè ³
êîíòðîëþ. Àêòèâ³ñòè ªâðîìàéäàíó ïîâèíí³ óñâ³äîìëþ-
âàòè, ùî ðåâîëþö³ÿ íå ïîâèííà çàëèøàòè ëþäåé áåç
ðîáîòè òà ðîáî÷èõ ì³ñöü.

Òàêîæ ïîòð³áíî çàóâàæèòè, ùî ó ÊÌÄÀ íàðàç³ çíà÷-
íå íàêîïè÷åííÿ ëþäó, ³ ÷åðåç òå, ùî íà âóëèö³ éäå ñí³ã,
ó ïîìåøêàíí³ äóæå áðóäíî, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ çáå-
ð³ãàþòüñÿ ó íåíàëåæíèõ ì³ñöÿõ, ïðèéîì ¿æ³ òàêîæ ïðî-
õîäèòü ó ð³çíîìàí³òíèõ ì³ñöÿõ, óñþäè ñòîÿòü ì³øêè ç³
ñì³òòÿì, òàêîæ ñêð³çü ëåæàòü êóïè âèêîðèñòàíîãî îä-
íîðàçîâîãî ïîñóäó. Ñàìå ö³ ÷èííèêè ìîæóòü ïðèçâåñ-
òè äî çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³ ñåðåä ì³òèíãóâàëüíè-
ê³â. Íàðàç³, çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ, ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà ÃÐÂ² çð³ñ íà
9 % ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì òèæíåì. Ó Êîëîíí³é çàë³
ì³òèíãóâàëüíèêè îáëàøòóâàëè ì³ñöÿ äëÿ â³äïî÷èíêó, à
òàêîæ ïóíêòè ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ÿêó íàäàþòü
ïðàö³âíèêè øâèäêî¿. Ñåðåä íîâîââåäåíü ìîæíà ââàæà-
òè òå, ùî âõ³ä äî Êîëîííî¿ çàëè ç ¿æåþ ñóâîðî çàáîðî-
íåíî, à òàêîæ ðàç íà äåíü ó âñ³õ ïðèì³ùåííÿõ, äå çíà-
õîäÿòüñÿ àêòèâ³ñòè, ïðîâîäèòüñÿ ñàí³òàðíå ïðèáèðàííÿ
òà äåç³íôåêö³ÿ ïðèì³ùåíü ïðàö³âíèêàìè ÑÅÑ.

Àëå, íåçâàæàþ÷è íà âñ³ ïåðåïîíè, ðîáîòà ì³ñöåâî¿
âëàäè ïðîäîâæóºòüñÿ. Òàê, çà ñëîâàìè ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà, ðîáîòà âñ³õ
ï³äðîçä³ë³â ÊÌÄÀ òà êîìóíàëüíèõ ñëóæá ñïðÿìîâàíà
íà òå, ùîá óíèêíóòè çàòðèìîê ³ç âèïëàòîþ çàðïëàò ïðà-
ö³âíèêàì áþäæåòíî¿ ñôåðè, ïåðåáî¿â ³ç ïîñòà÷àííÿì
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ó ì³ñòî, òåïëî-, åíåðãî- òà âîäî-
ïîñòà÷àííÿì, çàáåçïå÷èòè íîðìàëüíó ðîáîòó äèòÿ÷èõ
ñàäê³â, ë³êàðåíü, øê³ë. "ß äóæå âäÿ÷íèé óñ³ì ñï³âðîá³ò-
íèêàì, ÿê³ ïðàöþþòü ó ÊÌÄÀ íà áëàãî êèÿí: âîíè äî-
áðîñîâ³ñíî, ïîïðè òèì÷àñîâ³ íåçðó÷íîñò³, âèêîíóþòü
ñâî¿ îáîâ'ÿçêè",— íàãîëîñèâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî
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Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

П
ерші опади на території столиці розпочалися ще в п'ятницю уве�
чері та значно посилилися вчора, у понеділок, 9 грудня. Всі кому�
нальні служби попередження про негоду отримали оперативно,
тож вчасно змогли зреагувати на природні виклики. За лічені го�

дини були розчищені основні транспортні магістралі, а до кінця дня ко�
мунальники прибрали та посипали і решту вулиць міста. Значні опади у
Києві очікують ще протягом двох наступних днів — тож так злагоджено
й оперативно служби обіцяють працювати й надалі.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

5.�Додато��5�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

"Додато��5

до�Поряд���визначення�розмір��плати�за�тимчасове��орист�вання�місцями�для�розташ�ван-

ня�ре�ламних�засобів�зовнішньої�ре�лами,�я�і�переб�вають����ом�нальній�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва,�зо�рема�повноваження�з��правління�я�ими�здійснюють�районні�в

місті�Києві�державні�адміністрації,�за�розміщення�ре�лами�на�транспорті��ом�нальної�власнос-

ті�міста�Києва,�а�та�ож�за�розміщення�ре�лами�в�ліфтах�жилих�б�дин�ів��ом�нальної�власнос-

ті�міста�Києва

Коефіцієнти, що враховують довжину рухомого складу
№ 

з/п Вид рекламних засобів та рекламних носіїв Коефіцієнт (К1)

1 Брендування зовні рухомого складу довжиною більше 17,0 м (автобус, тролейбус) 1,4

За�інчення�додат�ів�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�о-

їмісь�ої�державної�адміністрації)�від�7.11.2013�ро���№��2030,�надр��овано�о�6.12.2013�ро��

6.�Додато��6�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

"Додато��6

до� Поряд��� визначення� розмір�� плати� за� тимчасове� �орист�вання� місцями� для

розташ�вання� ре�ламних� засобів� зовнішньої� ре�лами,� я�і� переб�вають� �� �ом�нальній

власності� територіальної� �ромади� міста� Києва,� зо�рема� повноваження� з� �правління� я�ими

здійснюють��районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації,�за�розміщення�ре�лами�на�транспорті

�ом�нальної�власності�міста�Києва,�а�та�ож�за�розміщення�ре�лами�в�ліфтах�жилих�б�дин�ів

�ом�нальної�власності�міста�Києва

Коефіцієнти, що враховують маршрут рухомого складу*

№
з/п

Категорія Маршрути транспорту Коефіцієнт
(К2)

Тролейбус Трамвай Автобус

1 1 3, 5, 8, 9, 14, 16, 17, 18 24, 55, 55К, 62 1,2

2 2 15, 19, 27, 34, 38, 40, 42,
43

1, 3, 31, 18, 21 3, 5, 7, 8, 38, 45, 51,
53, 69, 71, маршрути в
режимі маршрутного
таксі 

1,0

3 3 2, 7, 11, 12, 23, 30, 36, 44,
46

14 12, 48, 88 0,8

4 4 1, 4, 21, 22, 25, 28, 29, 31,
33, 35, 39, 41, 45

4, 5, 12, 15, 19,
26, 27, 28, 32, 33

1, 2, 6, 9, 11, 13, 14, 16,
17, 18, 20, 21, 23, 27,
28, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 37, 39, 41, 42, 43,
46, 47, 50, 52, 54, 56,
57, 64, 72, 81, 84, 87,
89, 90, 91,  92, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 106, 108,
118

0,6

5 5 6, 10, 24, 26, 32 2, 7, 8, 11, 16, 22,
23, 25, 29, 35

19, 35, 43К, 49, 59, 60,
61, 63, 70, 73, 75, 77,
78, 79, 80, 117

0,5

6 6 Інші маршрути, які не
ввійшли до категорій

Інші маршрути,
які не ввійшли
до категорій

Інші маршрути, які не
ввійшли до категорій

1,0

Заступник голови — керівник апарату О.Пузанов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 12 лютого 2007

року № 139 “Про заходи з проведення соціального діалогу”
Розпорядження № 1864 від 16 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 37 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 9 Закону України “Про
соціальний діалог в Україні”, Указу Президента України від 02 квітня 2011 року № 347/2011 “Про Національ

ну тристоронню соціально
економічну раду” та у зв’язку з кадровими змінами та змінами у складі Київської
міської тристоронньої соціально
економічної ради, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�П�н�т�3�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої

державної� адміністрації� від� 12� люто�о� 2007

ро���№ 139�“Про�заходи�з�проведення�соці-

ально�о�діало��”�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

“3.�Затвердити�с�лад�представни�ів�від�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�Ки-

ївсь�ої� місь�ої� тристоронньої� соціально-е�о-

номічної�ради,�що�додається”.

2.�Затвердити�зміни�до�с�лад��се�ретаріат�

Київсь�ої� місь�ої� тристоронньої� соціально-

е�ономічної� ради,� затверджено�о� розпоря-

дженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�від�12�люто�о�2007�ро���№ 139,�ви�лав-

ши�йо�о�в�реда�ції,�що�додається.

3.�Затвердити�зміни�до�с�лад��представни-

�ів� від� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої

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

ції)� до� Київсь�ої� місь�ої� тристоронньої� соці-

ально-е�ономічної�ради,�затверджено�о�роз-

порядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�від�12�люто�о�2007�ро���№ 139�(в

реда�ції� розпорядження� ви�онавчо�о� ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)� від�23��вітня�2013�ро��

№ 604):

Вивести�зі�с�лад��ради:

Довбаня�І�оря�Ми�олайовича —�дире�тора

Департамент�� е�ономі�и� та� інвестицій� ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

Поворозни�а�Ми�ол��Юрійовича —�першо-

�о� заст�пни�а� дире�тора� Департамент� —

начальни�а��правління�ре��ляторної�політи�и

та� видачі� до��ментів� дозвільно�о� хара�тер�

Департамент�� промисловості� та� розвит��

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

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

міністрації);

Петр��а� Ві�тора� Івановича —� дире�тора

Департамент�� земельних� рес�рсів� ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

Увести�до�с�лад��ради:

Гол�бчен�а� Анатолія� Костянтиновича —

першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,�заст�пни�а�спів�оло-

ви�ради;

Бондаря�Єв�енія�Юрійовича —� заст�пни�а

дире�тора� Департамент� —� начальни�а

�правління� е�ономі�и� та� фінансів� Департа-

мент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації);

Поворозни�а�Ми�ол��Юрійовича —�дире�-

тора� Департамент�� е�ономі�и� та� інвестицій

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

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

К�ла�овсь�о�о�Юрія�Петровича —�дире�то-

ра� Департамент�� земельних� рес�рсів� ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

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� розпо-

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Коржа�В.�П.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про створення Колегії Служби 
у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1863 від 16 жовтня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адмініс

трації” та відповідно до пункту 11 Положення про Службу у справах дітей виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 лютого 2008 року № 83, з
метою погодженого вирішення питань, які належать до компетенції Служби, координації діяльності дер

жавних структур та громадських організацій щодо соціально
правового захисту дітей, в межах функцій ор

гану місцевого самоврядування:

1.�Створити�Коле�ію�Сл�жби���справах�ді-

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

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

та�затвердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Сл�жбі���справах�дітей�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної� адміністрації)� розробити� та� за-

твердити� Положення� про� Коле�ію� Сл�жби� �

справах� дітей� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації).

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

державної� адміністрації� з�ідно� з� розподілом

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

ня�в�засобах�масової�інформації�зміст��цьо�о

розпорядження.

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

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Коржа�В.�П.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про організацію в місті Києві соціального патрулювання 
в зимовий період 2013—2014 років
Розпорядження № 1867 від 16 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 5 Закону України “Про соціальні послуги”, частини другої статті 17 Закону України
“Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”, на виконання наказу Міністерства
соціальної політики України від 19 липня 2011 року № 283 “Про затвердження Порядку здійснення соціаль

ного патрулювання”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2011 року за № 953/19691, та
з метою забезпечення бездомних осіб гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям:

1.� Ор�аніз�вати� в� місті� Києві� соціальне

патр�лювання� в� період� з� 01� �р�дня� 2013

ро���до�01��вітня�2014�ро���(далі —�зимо-

вий�період).

2.� Утворити� місь�ий� оперативний� штаб

допомо�и�бездомним�особам�та��оордина-

ції� соціально�о�патр�лювання�в�місті�Києві

в� зимовий� період� та� затвердити� йо�о

с�лад,�що�додається.

3.�Утворити�на�базі�Б�дин���соціально�о

пі�л�вання� три� виїзні� бри�ади� для� здійс-

нення� соціально�о� патр�лювання� в� зимо-

вий�період�(далі —�виїзні�бри�ади).

4.�Затвердити�заходи�щодо�забезпечен-

ня�діяльності�виїзних�бри�ад�для�здійснен-

ня� соціально�о� патр�лювання� в� зимовий

період,�що�додаються.

5.�Департамент��соціальної�політи�и�ви-

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

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

при� несприятливих� по�одних� �мовах� в� зи-

мовий� період� винайти� можливість� щодо

збільшення�на�30�%��іль�ості�ліж�о-місць�в

Б�дин��� соціально�о� пі�л�вання� (в�л.� С�з-

дальсь�а,�4/6),�Київсь�ом��центрі� соціаль-

ної� адаптації� престарілих,� інвалідів� та� ін-

ших� осіб,� що� не� мають� постійно�о� місця

проживання� (с.� Ясно�ород�а� Виш�ород-

сь�о�о�район��Київсь�ої�області).

6.�Районним�в�місті�Києві�державним�ад-

міністраціям:

6.1.�Утворити�штаби��оординації�цілодо-

бово�о� соціально�о� патр�лювання� в� зимо-

вий�період,� затвердити� їх� с�лад� та�заходи

по�роботі�з�бездомними�особами.

6.2.�До�01� �р�дня�201З�ро���надати�Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо-

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

місь�ої� державної� адміністрації)� інформа-

цію�щодо�ви�онання�підп�н�т��6.1�п�н�т��6

цьо�о�розпорядження.

6.3.�Всебічно�сприяти�діяльності�виїзних

бри�ад.

7.�Просити�Головне��правління�Міністер-

ства�вн�трішніх�справ�У�раїни�в�місті�Києві

здійснювати�охорон�� �ромадсь�о�о�право-

поряд��� в� місцях� роботи� виїзних� бри�ад,

ор�аніз�вавши�чер��вання�працівни�ів�мілі-

ції�в�зимовий�період.

8.� Департамент�� с�спільних� �ом�ні�ацій

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

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

забезпечити� висвітлення� в� засобах� масо-

вої�інформації�зміст��цьо�о�розпорядження

та� інформ�вання� населення� щодо� роботи

виїзних�бри�ад.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 310 грудня 2013 року

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Коржа�В.�П.,��олів�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про затвердження Статуту комунального 
некомерційного підприємства “Центр первинної 

медико
санітарної допомоги № 2” Подільського району м. Києва
Розпорядження № 1871 від 16 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь

кої ради від 17 квітня 2013 року № 132/9189 “Про комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної
медико
санітарної допомоги № 2” Подільського району м. Києва, в межах функцій органу місцевого само

врядування:

1� Затвердити� Стат�т� �ом�нально�о� не�о-

мерційно�о� підприємства� “Центр� первинної

меди�о-санітарної� допомо�и� № 2”� Поділь-

сь�о�о�район��м.�Києва,�що�додається.

2.� Ком�нальном�� не�омерційном�� підпри-

ємств�� “Центр� первинної� меди�о-санітарної

допомо�и�№ 2”�Подільсь�о�о�район��м.�Києва

зареєстр�вати�Стат�т� в� поряд��,� встановле-

ном��за�онодавством�У�раїни.

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 адміністрації

Про затвердження змін до Положення про комунальну 
соціальну установу “Київський міський комплекс соціальної

адаптації інвалідів з розумовою відсталістю”
Розпорядження № 1868 від 16 жовтня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, наказу Міністерства праці та соці

альної політики України від 23 липня 2007 року № 392 “Про затвердження типових положень про реабіліта

ційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей
інвалідів з розумовою відсталістю і про установу постій

ного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю”, зареєстрованого в Міністерстві юсти

ції України 03 серпня 2007 року за № 885/14152, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року
№ 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі

ністрації)” та з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України:

1.�Затвердити�зміни�до�Положення�про��о-

м�нальн��соціальн���станов��“Київсь�ий�місь-

�ий��омпле�с�соціальної�адаптації� інвалідів�з

роз�мовою�відсталістю”,�затверджено�о�роз-

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

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

міністрації)�від�30��р�дня�2009�ро���№ 1498,

ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�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�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

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про встановлення тимчасової 
льодової ковзанки на Майдані Незалежності

Розпорядження № 2123 від 22 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку організації та

проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно
про

світницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 24 червня 1999 року № 317/418 та з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту у 
м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Підтримати� ініціатив�� товариства� з� об-

меженою�відповідальністю�“Всесвіт�РВН”�що-

до�встановлення�в�м.�Києві�на�Майдані�Неза-

лежності� тимчасової� льодової� �овзан�и� що-

річно,�починаючи�з�2013�ро���до�2016�ро����

період�з�15��р�дня�поточно�о�ро���до�15�бе-

резня�наст�пно�о�ро��,�та�ор�анізації�прове-

дення�на�ній�масових��атань�на��овзанах��и-

ян� і� �остей�столиці�У�раїни� і�спортивно-роз-

важальних�заходів.

2.� Шевчен�івсь�ій� районній� в� місті� Києві

державній�адміністрації�сприяти�встановлен-

ню�тимчасової�льодової��овзан�и.

3.� Взяти� до� відома,� що� відповідальність,

витрати,�пов’язані�з�монтажем,�демонтажем,

�триманням� та� проведенням� спортивно-ма-

сових�заходів�бере�на�себе�товариство�з�об-

меженою�відповідальністю�“Всесвіт�РВН”�(да-

лі —�Ор�анізатор).

4.� Ор�анізатор�� встановлення� тимчасової

льодової� �овзан�и� на�Майдані� Незалежності

забезпечити� дотримання� Правил� бла�о�ст-

рою�міста�Києва,�затверджених�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�25� �р�дня�2008�ро��

№ 1051/1051,� під� час�монтаж�,� е�спл�атації

та� демонтаж�� тимчасових� мод�льних� �онс-

тр��цій�з�15��р�дня�2013�ро���до�15�березня

2014�ро���та�наст�пні�ро�и�на�Майдані�Неза-

лежності�і�відновлення�пор�шено�о�бла�о�ст-

рою.

5.�Просити�Головне��правління�МВС�У�ра-

їни�в�місті�Києві�створити��мови�для�вільно�о

заїзд��та�виїзд��транспорт��з�необхідним�об-

ладнанням�для�монтаж��та�демонтаж��тимча-

сової�льодової��овзан�и,�сценічно�о�та�тор�і-

вельно�о� обладнання,� підвезення� прод��тів

харч�вання�на�Майдані�Незалежності.

6.�Департамент��промисловості�та�розвит-

���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної� адміністрації)� по�одити�в� �становленом�

поряд��� ор�анізатор�� розміщення� об’є�тів

тор�івлі� під� час� проведення� масових� �атань

на��овзанці�та� інформ�вати�про�обмеження,

визначені� рішенням� Київсь�ої� місь�ої� ради

від�23��р�дня�2010�ро���№ 413/5225�“Про�де-

я�і�питання�з��поряд��вання�в�м.�Києві�роз-

дрібної� тор�івлі� ал�о�ольними,� слабоал�о-

�ольними� напоями,� вином� столовим,� пивом

(�рім�безал�о�ольно�о)�та�тютюновими�виро-

бами”.

7.�Просити�ПАТ�“А�ціонерна��омпанія�“Ки-

ївводо�анал”�забезпечити�постачання�та�від-

бір�води�в�необхідній��іль�ості�для�ф�н�ціон�-

вання��овзан�и.

8.�КП�“Київтранспар�сервіс”�визначити�міс-

це� та� надати� дозвіл� на� без�оштовне� пар��-

вання� транспортних� засобів,� задіяних� для

під�отов�и�та�проведення�заходів�на�автосто-

ян�ах�біля�Майдан��Незалежності.

9.�Просити�ПАТ�“Київспецтранс”�встанови-

ти�та�забезпечити�постійний��онтроль�і�своє-

часне� вивезення� вміст�� �онтейнерів� та� �рн

для�сміття,�забезпечити�встановлення�та��т-

римання�біот�алетів� на�Майдані�Незалежно-

сті�під�час�роботи�льодової��овзан�и.

10.�Просити�ПАТ�“Київенер�о” з а б е з -

печити�під�лючення�техноло�ічно�о�та�сценіч-

но�о�обладнання�льодової��овзан�и�до�еле�-

тромереж�за�заяв�ою�ви�онавця�робіт,�а�та-

�ож�під�лючення�тимчасової�тор�овельної�ме-

режі,� задіяної� в� обсл��ов�ванні� відвід�вачів

льодової��овзан�и.

11.�Департамент�� охорони� здоров’я� ви�о-

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

сь�ої�місь�ої� державної� адміністрації)� забез-

печити�необхідн��медичн��допомо���в�режимі

першочер�ово�о� ви�ли��� під� час� ф�н�ціон�-

вання�льодової��овзан�и.

12.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції)�забезпечити�розповсюдження�запрошень

на�льодов���овзан���та�заходи,�що�проводит-

им�ться� для� дітей-сиріт,� дітей� позбавлених

бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�дітей�з�малозабез-

печених� І� ба�атодітних� сімей,� вихованців

ш�іл-інтернатів.

13.� Департамент�� с�спільних� �ом�ні�ацій

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

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

КП�КМР�“ТК�“Київ”�сприяти�висвітленню�під-

�отов�и�та�проведення�заходів.

14.� Визначити� та�ими,� що� втратили� чин-

ність,�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� дер-

жавної� адміністрації)� від� 27� листопада� 2009

ро���№ 1328� “Про� встановлення� тимчасової

льодової��овзан�и�на�Контра�товій�площі”�та

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

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

міністрації)� від� 16� листопада� 2011� ро��

№ 2136�“Про�внесення�змін�до�розпоряджен-

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

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

27.11.2009�№ 1328”.

15.� 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.

16.� 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.

Виконуючий обов’язки 
голови А. Голубченко

Про реконструкцію теплових мереж на вул. Дегтярівській, 35/9 
з перепідключенням споживачів від котельні 

Тролейбусного ремонтно
експлуатаційного депо № 2 
КП “Київпастранс” до теплових мереж ПАТ “Київенерго” 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 1876 від 16 жовтня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про житлово
комунальні послуги”, статті 31 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, законів України “Про столицю України — місто
герой Київ”, “Про основи міс

тобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю реконструкції теплових
мереж на вул. Дегтярівській, 35/9 від котельні Тролейбусного ремонтно
експлуатаційного депо № 2 КП “Ки

ївпастранс” до теплових мереж ПАТ “Київенерго” у Шевченківському районі, з метою сталого та
безаварійного забезпечення постачання теплоносіями споживачів, належного утримання і експлуатації
зовнішніх інженерних теплових мереж:

1.�Визначити�Шевчен�івсь���районн��в�міс-

ті�Києві�державн��адміністрацію�замовни�ом

робіт�з�прое�т�вання�та�ре�онстр��ції�тепло-

вих�мереж�на�в�л.�Де�тярівсь�ій,�35/9�з�пере-

під�люченням� споживачів� від� �отельні� Тро-

лейб�сно�о�ремонтно-е�спл�атаційно�о�депо

№ 2� КП� “Київпастранс”� до� теплових� мереж

ма�істралі�РК�“Довжен�о”�ПАТ�“Київенер�о”��

Шевчен�івсь�ом��районі.

2.� Шевчен�івсь�ій� районній� в� місті� Києві

державній� адміністрації� на� ви�онання� п�н�т�

1�цьо�о�розпорядження:

2.1.� Визначити� в� �становленом�� за�оном

поряд��� �енеральн�� прое�тн�� та� �енеральн�

підрядн�� ор�анізації� для� ви�онання� робіт� з

ре�онстр��ції�теплових�мереж�на�в�л.�Де�тя-

рівсь�ій,� 35/9� з� перепід�люченням� спожива-

чів�від��отельні�Тролейб�сно�о�ремонтно-е�с-

пл�атаційно�о� депо� № 2� КП� “Київпастранс”

до�теплових�мереж�ма�істралі�РК�“Довжен�о”

ПАТ�“Київенер�о”���Шевчен�івсь�ом��районі,

з�я�ими���ласти�відповідні�до�овори.

2.2.� Забезпечити� розроб��� по�одження� і

затвердження�в��становленом��поряд���про-

е�тно-�ошторисної�до��ментації.

2.3.�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�(із�змінами�та�доповненнями).

2.4.�Після�за�інчення�робіт�з�ре�онстр��ції

теплових�мереж�на�в�л.�Де�тярівсь�ій,�35/9�з

перепід�люченням� споживачів� від� �отельні

Тролейб�сно�о� ремонтно-е�спл�атаційно�о

депо�№ 2�КП�“Київпастранс”�до�теплових�ме-

реж�ма�істралі�РК�“Довжен�о”�ПАТ�“Київене-

р�о”���Шевчен�івсь�ом��районі�зарах�вати� їх

до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�м.�Києва�та�передати�на�баланс��ом�-

нально�о� підприємства� “Кер�юча� дире�ція

Шевчен�івсь�о�о�район�”.

2.5.�Під�час���ладання�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.� Шевчен�івсь�ій� районній� в� місті� Києві

державній�адміністрації�надати�в��становле-

ном��поряд���до�Департамент��е�ономі�и�та

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

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

міністрації)� пропозиції� щодо� в�лючення� ро-

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

дження,�до�прое�тів�Про�рам�е�ономічно�о�і

соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2014�рі��та

наст�пні�ро�и.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва квартальної котельні 
на вулиці Кондратюка, 8 з обладнанням та інженерними 

мережами Приватного акціонерного товариства 
“Енергополь
У країна”

Розпорядження № 1878 від 16 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”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07 вересня 2011 року № 1624 “Про здійснення робіт з реконструкції котельні на вул. Кон

дратюка, 8 в Оболонському районі”, враховуючи звернення Приватного акціонерного товариства “Енерго

поль
Україна” (лист від 19 вересня 2013 року № 751) та Протокол засідання Наглядової ради від 05 червня
2013 року, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

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

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва� і� передати� �� володіння� та� �орист�вання

п�блічном��а�ціонерном��товариств��“КИЇВЕ-

НЕРГО”��вартальн���отельню�з�обладнанням

та�інженерними�мережами�Приватно�о�а�ціо-

нерно�о� товариства� “Енер�ополь-У�раїна”

з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�в

межах�та�на��мовах,�визначених�У�одою�що-

до�реалізації�прое�т���правління�та�реформ�-

вання�енер�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від

27.09.2001�(зі�змінами�та�доповненнями),�я�а

��ладена�між�АК�“Київенер�о”�та�ви�онавчим

ор�аном� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією).

2.� Департамент�� �ом�нальної� власності�

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

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

ції)� забезпечити� приймання-передач�� �вар-

тальної��отельні�з�обладнанням�та�інженерни-
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ми� мережами,� зазначених� �� п�н�ті� 1� цьо�о

розпорядження�на��мовах,�визначених�відпо-

відною�У�одою.

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

жавної� адміністрації-�ерівни��� апарат�� ви�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

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 18 червня 2013
року № 998 “Про перекладання, прокладання 

та підключення зовнішніх інженерних мереж до житлових 
будинків у пров. Моторному, 3
А, 4, 6, 8 

у Голосіївському районі”
Розпорядження № 1879 від 16 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 26 Зако

ну України “Про дорожній рух”, пункту 4 статті 20 Закону України “Про автомобільні дороги”, статті 2 Зако

ну України “Про благоустрій населених пунктів”, розпорядження Київської міської державної адміністра

ції від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово
транспортних спору

дах міста”, рішення Київської міської ради від 14 червня 2007 року № 868/1529 “Про передачу комунально

му підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛО

ФОНД” земельної ділянки для будівництва житлових будинків з об’єктами соціально
культурного призна

чення та підземним паркінгом у пров. Моторному, 3
а, 4, 6, 8 у Голосіївському районі м. Києва”, 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� 18� червня

2013�ро���№ 998�“Про�пере�ладання,�про�ла-

дання� та� під�лючення� зовнішніх� інженерних

мереж�до�житлових�б�дин�ів���пров.�Мотор-

ном�,�3-А,�4,�6,�8���Голосіївсь�ом��районі”�та-

�і�зміни:

1.1.�У�п�н�ті�1�та�підп�н�ті�1.1�п�н�т��1�роз-

порядження�слова�та�цифри�“до�20�вересня”

замінити�словами�та�цифрами�“до�15�листо-

пада”.

1.2.�У�підп�н�ті�1.2�п�н�т��1�розпорядження

слова�та�цифри�“з�20�червня�2013�ро���до�20

вересня”�замінити�словами�та�цифрами�“з�02

вересня�2013�ро���до�15�листопада”.

1.3.�У�підп�н�ті�1.5�п�н�т��1�розпорядження

слова� та� цифри� “до� 20� вересня”� замінити

словами�та�цифрами�“до�20�жовтня”.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов

Про реконструкцію теплових мереж на вул. Білоруській, 32 
з перепідключенням споживачів від будинкової котельні 

до теплових мереж ПАТ “Київенерго” у Шевченківському районі 
Розпорядження № 1883 від 16 жовтня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про житлово
комунальні послуги”, статті 31 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, законів України “Про столицю України — місто
герой Київ”, “Про основи міс

тобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю реконструкції теплових
мереж від будинкової котельні на вул. Білоруській, 32 до теплових мереж ПАТ “Київенерго” у Шевченків

ському районі, з метою сталого та безаварійного забезпечення постачання теплоносіями споживачів, на

лежного утримання і експлуатації зовнішніх інженерних теплових мереж:

1. Визначити�Шевчен�івсь���районн��в

місті�Києві�державн��адміністрацію�замовни-

�ом� робіт� з� прое�т�вання� та� ре�онстр��ції

теплових�мереж�на�в�л.�Білор�сь�ій,�32�з�пе-

репід�люченням� споживачів� від� б�дин�ової

�отельні�до�теплових�мереж�ПАТ�“Київенер�о”

��Шевчен�івсь�ом��районі.

2.� Шевчен�івсь�ій� районній� в� місті� Києві

державній� адміністрації� на� ви�онання� п�н�т�

1�цьо�о�розпорядження:

2.1.� Визначити� в� �становленом�� за�оном

поряд��� �енеральн�� прое�тн�� та� �енеральн�

підрядн�� ор�анізації� для� ви�онання� робіт� з

ре�онстр��ції�теплових�мереж�на�в�л.�Білор�-

сь�ій,�32�з�перепід�люченням�споживачів�від

б�дин�ової� �отельні�до� теплових�мереж�ПАТ

“Київенер�о”� �� Шевчен�івсь�ом�� районі,� з

я�ими���ласти�відповідні�до�овори.

2.2.� Забезпечити� розроб��,� по�одження� і

затвердження�в��становленом��поряд���про-

е�тно-�ошторисної�до��ментації.

2.3.�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�(із�змінами�та�доповненнями).

2.4. Після�за�інчення�робіт�з�ре�онстр��-

ції� теплових�мереж�на�в�л.�Білор�сь�ій,�32�з

перепід�люченням�споживачів�від�б�дин�ової

�отельні�до�теплових�мереж�ПАТ�“Київенер�о”

��Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�зарах�ва-

ти�їх�до��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�м.�Києва�та�передати�на�баланс��о-

м�нально�о�підприємства�“Кер�юча�дире�ція

Шевчен�івсь�о�о�район�”.

2.5.�Під�час���ладання�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.� Шевчен�івсь�ій� районній� в� місті� Києві

державній� адміністрації� подати� в� �становле-

ном��поряд���до�Департамент��е�ономі�и�та

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

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

трації)�пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�за-

значених�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до

прое�тів�Про�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о

розвит���м.�Києва�на�2014�рі��та�наст�пні�ро-

�и.

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 затвердження Положення про управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1885 від 16 жовтня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто
герой Київ”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 “Про за

твердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”:

1.�Затвердити�Положення�про��правління

��справах�жіно�,�інвалідів,�ветеранів�війни�та

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

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

трації),�що�додається.

2.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,

розпорядження� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київ-

сь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� дер-

жавної�адміністрації)�від�23.06.2003�№ 1112

“Про� затвердження� Положення� про� �прав-

ління� �� справах� жіно�,� інвалідів,� ветеранів

війни�та�праці�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації),� від� 21.04.2009� № 442� “Про

внесення�змін�до�Положення�про��правління

��справах�жіно�,�інвалідів,�ветеранів�війни�та

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

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

трації)”.

3.� 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

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

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

від 14 жовтня 2011 року № 1894 
“Про утворення Робочої групи з реалізації Стратегії розвитку

міста Києва до 2025 року”
Розпорядження № 1881 від 16 жовтня 2013 року

У зв’язку з кадровими змінами у Департаменті економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), враховуючи рішення Київської міської ради від
15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)”:

1.�П�н�т�2�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної� адміністрації)� від� 14� жовтня� 2011

ро���№ 1894�“Про��творення�Робочої��р�пи�з

реалізації� Страте�ії� розвит��� міста� Києва� до

2025�ро��”�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

“2.� Призначити� Поворозни�а� Ми�ол�

Юрійовича,� дире�тора� Департамент�� е�о-

номі�и� та� інвестицій� ви�онавчо�о� ор�ан�

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

державної� адміністрації),� �оловою� Робочої

�р�пи.”.

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

розпорядження.

3.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о

розпорядження�залишаю�за�собою.

Голова О. Попов

Про затвердження Статуту комунального 
некомерційного підприємства “Центр первинної 

медико
санітарної допомоги № 1” Святошинського району 
м. Києва

Розпорядження № 1837 від 14 жовтня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Київської

міської ради від 17 квітня 2013 року № 135/9192 “Про комунальне некомерційне підприємство “Центр пер

винної медико
санітарної допомоги № 1” Святошинського району м. Києва”, в межах функцій органу міс

цевого самоврядування:

1.� Затвердити� Стат�т� �ом�нально�о� не�о-

мерційно�о� підприємства� “Центр� первинної

меди�о-санітарної�допомо�и�№ 1”�Святошин-

сь�о�о�район��м.�Києва,�що�додається.

2.� Ком�нальном�� не�омерційном�� підпри-

ємств�� “Центр� первинної� меди�о-санітарної

допомо�и� № 1”� Святошинсь�о�о� район�� м.

Києва�зареєстр�вати�Стат�т���поряд��,�вста-

новленом��за�онодавством�У�раїни.

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

державної� адміністрації� з�ідно� з� розподілом

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

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

сової�інформації.

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

Про затвердження проекту "Будівництво під'їзної дороги 
та зовнішніх інженерних мереж до інноваційного парку 

"Біонік Хілл"
Розпорядження № 1890  від 21 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України 
 місто
герой Київ", в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

1.�Затвердити�прое�т�"Б�дівництво�під'їзної�доро�и�та�зовнішніх�інженерних�мереж�до�інно-

ваційно�о�пар���"Біоні��Хілл",�з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами�(з�ідно�з�е�спер-

тним�звітом�ДП�"У�рдержб�де�спертиза"�від�30�вересня�2013�ро���№�00-1080-13/ПБ):

Показники Од. виміру      Кількість

Вид будівництва нове будівництво

Категорія дороги магістральна вулиця районного значення

Довжина ділянки км 2,578

Ширина земляного полотна м 19,0

Ширина проїзної частини м 15,0

Транспортні розв'язки в одному рівні шт. 2         

Світлофорні об'єкти шт. 2

Трансформаторна підстанція 110/10 кВ шт. 1

Перекладання та прокладання інженерних мереж:

> водопровід Д=300, 400, 500, 1200 мм; м.п. 4066

> напірна каналізація Д=2х400 мм; м.п. 6200         

> самопливна каналізація Д=800 мм; м.п. 580

> санація самопливної каналізації Д=800 мм; м.п. 820

> газопровід середнього тиску Д=500 мм; м.п. 2200

> газопровід середнього тиску Д=500 мм; м.п. 800

> каналізація зв'язку (4 канали); м.п. 10500

> перевлаштування повітряної лінії електропередач
110 та 330 кВ.

перетин 1

Загальна   кошторисна   вартість   будівництва   в
поточних   цінах   станом   на   03.10.2013,  в   тому
числі:

тис. грн 324 241,334 

> будівельно>монтажні роботи; тис. грн 195 381,627



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 510 грудня 2013 року

� устаткування; тис.грн. 57 750,662

� пусконалагоджувальні; тис.грн. 614,956

� інші витрати. 70 494,089

Тривалість будівництва місяців 32,0

2.� Ви�ористання� �оштів� на� по�риття� ризи��� (з� ПДВ),� що� передбачені� зведеним

�ошторисним� розрах�н�ом� вартості� б�дівництва,� здійснюється� замовни�ом� б�дівництва� на

підставі� обґр�нтов�ючих� до��ментів� та� рез�льтатів� їх� детальної� перевір�и� в� �становленом�

поряд��.

3.� При� ��ладанні� замовни�ом� до#овор�� підряд�� на� б�дівництво� об'є�та� обов'яз�ово

передбачати��мови�щодо�надання�підрядни�ом�#арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити

#арантійні�стро�и�е�спл�атації�об'є�та.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а�#олови�Київсь�ої

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

Голова О. Попов

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

адміністрації) від 25 жовтня 2011 року № 1964 
“Про термінове виконання робіт з реконструкції інженерних 
мереж, благоустрою та озеленення вулиці з реконструкцією 

дорожнього покриття (І черга будівництва об’єкта “Реставрація,
та ремонт забудови, благоустрій території, реконструкція 

інженерних мереж по Андріївському узвозу у Подільському
районі м. Києва”)”

Розпорядження № 1898 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розпорядження виконав7

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 серпня 2012 року
№ 1441 “Про передачу функцій замовника по об’єкту “Реставрація та ремонт забудови, благоустрій терито7
рії, реконструкція інженерних мереж по Андріївському узвозу у Подільському районі м. Києва”, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Внести� до� розпорядження� ви�онавчо#о

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�25�жовт-

ня�2011�ро���№ 1964�“Про�термінове�ви�о-

нання�робіт� з� ре�онстр��ції� інженерних�ме-

реж,� бла#о�строю� та� озеленення� в�лиці� з

ре�онстр��цією�дорожньо#о�по�риття�(І�чер-

#а� б�дівництва� об’є�та� “Реставрація� та� ре-

монт� заб�дови,� бла#о�стрій� території,� ре-

�онстр��ція� інженерних� мереж� по� Андріїв-

сь�ом���звоз����Подільсь�ом��районі�м.�Ки-

єва”)”�та�і�зміни:

в�абзаці�першом��п�н�т��1�слова�“Головно-

м�� �правлінню� �апітально#о� б�дівництва� ви-

�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)”�замі-

нити� словами� “Ком�нальном�� підприємств�

“Інженерний�центр”�ви�онавчо#о�ор#ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)”;

��підп�н�ті�1.1�п�н�т��1�цифри�“20.08.2013”

замінити�цифрами

“20.08.2014”;

підп�н�т� 1.3� п�н�т�� 1� ви�ласти� �� та�ій�ре-

да�ції:

“1.3.� В� �становленом�� поряд��� подати� до

Департамент�� е�ономі�и� та� інвестицій� ви�о-

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)� відпо-

відні�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лючення

об’є�та,� зазначено#о� �� підп�н�ті� 1.1� цьо#о

п�н�т�,�до�прое�т��Про#рами�е�ономічно#о�та

соціально#о�розвит���м.�Києва�на�2014�рі�”.

Голова О. Попов

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

державної адміністрації) від 23 березня 2012 року № 460 
“Про термінове виконання робіт з реставрації та ремонту 

забудови, благоустрою території, реконструкції інженерних 
мереж по Андріївському узвозу у Подільському районі м. Києва,

II черга будівництва “Реставрація та ремонт фасадів забудови 
в межах червоних ліній”

Розпорядження № 1897 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розпорядження виконав7

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 серпня 2012 року
№ 1441 “Про передачу функцій замовника по об’єкту “Реставрація та ремонт забудови, благоустрій терито7
рії, реконструкція інженерних мереж по Андріївському узвозу у Подільському районі м. Києва”, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Внести� до� п�н�т�� 1� розпорядження� ви�о-

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)� від� 23

березня�2012�ро���№ 460�“Про�термінове�ви-

�онання�робіт�з�реставрації�та�ремонт��заб�-

дови,� бла#о�строю� території,� ре�онстр��ції

інженерних�мереж�по�Андріївсь�ом���звоз���

Подільсь�ом��районі�м.�Києва,�II�чер#а�б�дів-

ництва�“Реставрація�та�ремонт�фасадів�заб�-

дови�в�межах�червоних�ліній”�та�і�зміни:

в�абзаці�першом��слова�“Головном���прав-

лінню� �апітально#о� б�дівництва� ви�онавчо#о

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

�ої�державної�адміністрації)”�замінити�слова-

ми�“Ком�нальном��підприємств��“Інженерний

центр”� ви�онавчо#о� ор#ан�� Київсь�ої� місь�ої

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

ції)”;

в�абзаці�др�#ом��цифри�“20.08.2013"�замі-

нити�цифрами�“20.08.2014”.

Голова О. Попов

Про тимчасове зайняття правої крайньої частини смуги руху 
автотранспорту та тротуару (в межах будівлі) 

на вул. Жилянській, 32736 у Голосіївському районі
Розпорядження № 1896 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 6, 26, 5271 Закону
України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, враховуючи рішення Ки7
ївської міської ради від 26 лютого 2010 року № 389/3827 “Про внесення змін до договору оренди земельної
ділянки від 22.09.2008 № 7976700651”, договір оренди земельної ділянки від 14 червня 2010 року № 79767
00759, для потреб будівництва сучасного адміністративного будинку на вул. Жилянській, 32736 у Голосіїв7
ському районі та зважаючи на звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Мельник і Партнери”
від 28 травня 2013 року № 41, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю� “Мельни�� і� Партнери”� ви�онати� роботи

з#ідно� з� розробленою� та� затвердженою� �

встановленом��поряд�� прое�тно-�ошто-

рисною до��ментацією з�б�дівництва�ад-

міністративно#о� б�дин��� з� тимчасовим� зай-

няттям� правої� �райньої� частини� см�#и� р�х�

автотранспорт��та�трот�ар��(в�межах�б�дівлі)

з� влашт�ванням� �ритої� пішохідної� #алереї� �

термін� з� 24� жовтня� 2013� ро��� до� 30� #р�дня

2014�ро��,�за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо-

#о�розпорядження.

2.�ТОВ�“Мельни��і�Партнери”:

2.1� Розробити� та� по#одити� в� �правлінні

державної� автомобільної� інспе�ції� ГУ� МВС

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

ньо#о�р�х��на�період�ви�онання�робіт.

2.2.�Роботи�ви�онати�відповідно�до�Правил

бла#о�строю� міста� Києва,� затверджених� рі-

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

2008�ро���№ 1051/1051.

2.3.�Встановити�о#орож�,�відповідні�дорож-

ні�зна�и,�освітлення,�си#нальні�ліхтарі,�забез-

печити� безпечний� прохід� пішоходів� �� місцях

ви�онання�робіт.

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

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

на�всю�ширин��та�довжин��в�межах�розриття

або�зайняття�проїзної�частини,�а�трот�арів�на

всю� ширин�� та� довжин�� в� межах� розриття

або� зайняття —�фі#�рними� елементами� мо-

щення� та� передати� за� а�том� �ом�нальном�

підприємств�� “Шляхово-е�спл�атаційне

�правління�по�ремонт��та��триманню�автомо-

більних�шляхів�та�спор�д�на�них�Голосіївсь�о-

#о�район��м.�Києва”.

3.�Відповідальність�за�безаварійне�та�своє-

часне�ви�онання�робіт�по�ласти�на�дире�тора

ТОВ�“Мельни��і�Партнери”�Мельни�а�О.�Ю.

4.� Заст�пни�ові� #олови� Київсь�ої� місь�ої

державної� адміністрації� з#ідно� з� розподілом

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

ня�в�засобах�масової�інформації�зміст��цьо#о

розпорядження.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів�#олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з#ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов

Про заохочення підприємств7переможців в міському 
огляді7конкурсі стану охорони праці на підприємствах м. Києва

Розпорядження № 1899 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до Територіальної угоди між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською

державною адміністрацією), Об’єднанням організацій роботодавців м. Києва “Федерація роботодавців 
м. Києва” та Об’єднанням профспілок, організацій профспілок у м. Києві “Київська міська рада профспілок”
на 201272013 роки, Положення про огляд7конкурс стану охорони праці на підприємствах м. Києва та врахо7
вуючи протокол засідання міської оглядової комісії по підведенню підсумків огляду7конкурсу стану охоро7
ни праці на підприємствах м. Києва у 2012 році від 17 квітня 2013 року, з метою заохочення підприємств7пе7
реможців, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.� Департамент�� місь�о#о� бла#о�строю

та� збереження� природно#о� середовища

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

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

ції):

Перерах�вати��ошти���с�мі�55000�#рн.,�що

передбачені� ��бюджеті�м.�Києва�на�2013�рі�

для� заохочення� підприємств-переможців� о#-

ляд�-�он��рс��за�підс�м�ами�2012�ро��,�а�са-

ме:

— ПАТ� “Завод� залізобетонних� �онстр��цій

їм.�С.�Ковальсь�ої” —�8600,0�#рн.;

— Дире�ція� оброблення� та� перевезення

пошти�УДППЗ�“У�рпошта” —�7200,0�#рн.;

Департамент� е�спл�атації� �аналізаційно#о

#осподарства� ПАТ� АК� "Київводо�анал” —

5700,0�#рн.;

— Дочірнє� підприємство� ПАТ� “Київхліб”

“Дослідний�хлібзавод” —�7700,0�#рн.;

— ПАТ�“Київмедпрепарат” —�6300,0�#рн.;

— ПАТ� "Трест� “Київеле�тромонтаж” —

4800,0�#рн.;

— ПАТ�“Універма#�“Дитячий�світ” —�6300,0

#рн.;

— ПАТ�“Трест�“Київспецб�д” —�4900,0�#рн;

КП� “Дире�ція� з� �правління� та� обсл�#ов�-

вання� житлово#о� фонд�"� Солом’янсь�ої

РДА —�3500,0�#рн.

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 затвердження проекту "Будівництво центру захисту тварин
по вул. Автопарковій у Дарницькому районі м. Києва"

Розпорядження № 1902  від 23 жовтня 2013 року 
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України 7 місто7герой Київ", в межах

функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.� Затвердити� прое�т� "Б�дівництво� центр�� захист�� тварин� по� в�л.� Автопар�овій� �

Дарниць�ом�� районі� м.� Києва",� врахов�ючи� виданий� Державним� підприємством

"Спеціалізована�державна�е�спертна�ор#анізація�— Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної

б�дівельної� е�спертизи"�е�спертний�звіт� (позитивний)� від�31� травня�2013�ро���№�00-0047-

13/КД,�з�та�ими�по�азни�ами:

Показник Од. виміру Кількість

Характер будівництва нове будівництво

Площа земельної ділянки, в тому числі: га 2,6491

� площа забудови м2 6738,4

� площа озеленення м2 4690,0

Площа твердого покриття, із них: м2

� протипожежні проїзди м2 3893,4

� тротуари м2 59,0

Площа гравійно�піщаного покриття м2 11119,2

Коефіцієнт використання території % 40,34

Бордюрний камінь, БР�100.30.15 мм м.п 1292,0

ПоребрикБР�120.80.25 мм м.п 76,5

Огорожа території м.п 624,0

Внутрішня огорожа м.п 213,1

Загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом   на
31.05.2013   р.,  у тому числі:

тис. грн. 26 847,082

� будівельно�монтажні роботи тис. грн. 19 378,239

� устаткування тис. грн. 2 191,402

� пусконалагоджувальні роботи тис. грн. 14,874

� інші витрати тис. грн. 5 262,567
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи��

(з� ПДВ),� що� передбачені� зведеним

�ошторисним� розрах�н�ом,� здійснюється

замовни�ом� б�дівництва� на� підставі

обґр�нтов�ючих� до��ментів� та� рез�льтатів� їх

детальної� перевір�и� в� �становленом�

поряд��.

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

державної� адміністрації� з#ідно� з� розподілом

обов'яз�ів� прийняти� рішення� щодо

висвітлення� в� засобах� масової� інформації

зміст��цьо#о�розпорядження.

4.� 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 передачу функцій замовника робіт з реконструкції 
центральних теплових пунктів

Розпорядження № 1901 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самовряду7

вання в Україні”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою своєчасного вико7
нання робіт з реконструкції центральних теплових пунктів та забезпечення прийняття об’єктів в експлуата7
цію, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� 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)���встановленом��поряд���переда-

ти� �ом�нальном�� підприємств�� “Дире�ція� з

�апітально#о� б�дівництва� та� ре�онстр��ції

“Київб�дре�онстр��ція”�(далі —�КП�“Київб�д-

ре�онстр��ція”)�ф�н�ції�замовни�а�робіт�з�ре-

�онстр��ції�центральних�теплових�п�н�тів,�об-

ся#и� за�інчено#о� та� неза�інчено#о� б�дівниц-

тва,�прое�тно-�ошториси��до��ментацію,�об-

ладнання�та�матеріали,�я�і�придбані�для��ом-

пле�тації�об’є�тів,�за�адресами,�визначеними

��додат���до�цьо#о�розпорядження.

2.� 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)� протя#ом� п’ятнадцяти� робочих

днів�з�дня�видання�цьо#о�розпорядження�пе-

редати� КП� “Київб�дре�онеір��ція”� всі� необ-

хідні�до��менти,�я�і�засвідч�ють�права�замов-

ни�а,� та� інформацію,� я�а� є� важливою� для� її

здійснення.

3.�Взяти�до�відома,�що�до�КП�“Київб�дре-

�онстр��ція”�переходять�права�і�обов’яз�и�за-

мовни�а� робіт� з� ре�онстр��ції� центральних

теплових�п�н�тів�за�адресами,�визначеними��

додат��� до� цьо#о� розпорядження,� в� обсязі� і

на� �мовах,� що� існ�вали� на� момент� виход�

цьо#о�розпорядження.

4.� КП� “Київб�дре�онстр��ція”� після� ви�о-

нання�п�н�т��2�цьо#о�розпорядження:

4.1.�Визначити�#енеральн��підрядн��ор#ані-

зацію�з�ви�онання�ре�онстр��ції�центральних

теплових�п�н�тів���встановленом��за�онодав-

ством�поряд��.

4.2.�Забезпечити�дотримання� вимо#� за�о-

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

них�робіт.

4.3.�Забезпечити�ви�онання�робіт�з�ре�он-

стр��ції,��омпле�тацію�необхідним�обладнан-

ням,� прийняття� в� е�спл�атацію� завершених

б�дівництвом�об’є�тів���встановлені�терміни.

4.�Під�час���ладання�замовни�ом�до#овор�

підряд�� на� ви�онання� робіт� з� ре�онстр��ції

центральних� теплових� п�н�тів� передбачити

�мови� щодо� надання� підрядни�ом� #арантії

я�ості� ви�онаних�робіт� та� встановити� #аран-

тійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

5.� 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)� ��встановленом��поряд���подати

до�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�інвес-

тиційні�пропозиції�щодо�в�лючення�б�дівель-

но-монтажних� робіт� з� ре�онстр��ції� цен-

тральних� теплових� п�н�тів� до� прое�т�� Про-

#рам� е�ономічно#о� і� соціально#о� розвит��

міста�Києва�на�2014�та�наст�пи�і�ро�и.

6.� Взяти� до� відома,� що� все� майно� після

введення�в�е�спл�атацію�об’є�тів,�визначених

�� додат��� до� цьо#о� розпорядження,� зарахо-

в�ється� до� �ом�нальної� власності� територі-

альної�#ромади�міста�Києва,�з�подальшою�пе-

редачею� �� володіння� та� �орист�вання� ПАТ

“КИЇВЕНЕРГО”.

7.� 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)�забезпечити���встановлено-

м��поряд���зарах�вання�майна�до��ом�наль-

ної� власності� територіальної� #ромади� міста

Києва� після� введення� в� е�спл�атацію� цен-

тральних� теплових� п�н�тів� за� адресами,� ви-

значеними���додат���до�цьо#о�розпоряджен-

ня.

8.�Розпорядження�ви�онавчо#о�ор#ан��Ки-

ївсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� дер-

жавної�адміністрації)�від�06�жовтня�2011�ро��

№ 1850�“Про�здійснення�робіт�з�ре�онстр��-

ції�центральних�теплових�п�н�тів”�визнати�та-

�им,�що�втратило�чинність.

9.� Контроль� за� ви�онанням� цьо#о

розпорядження�по�ласти�на�першо#о�заст�п-

ни�а�#олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�Гол�бчен�а�А.�К.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

Про реєстрацію Статуту релігійної громади святих мучеників
Юрія та Іоанна Української Православної Церкви 

у Деснянському районі м. Києва
Розпорядження N 1907 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву
громадян від 17 липня 2013 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади святих муче7
ників Юрія та Іоанна Української Православної Церкви у Деснянському районі м. Києва від 17 липня 2013 ро7
ку № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі#ійної�#ромади�святих�м�чени�ів�Юрія�та�Іоанна�У�раїнсь�ої�Пра-

вославної�Цер�ви���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва,�що�додається.

Голова О. Попов

Про виконання робіт з реконструкції кабельних мереж 
напругою 10 кВ на вулицях Салютній, Щербакова 

в Шевченківському районі
Розпорядження № 1903 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
“Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, з метою підвищення на7
дійності системи електропостачання в місті Києві та враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНО7
ГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВЕНЕРГО”
від 23.07.2013 № 030/52/1 —6110, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� ПУБЛІЧНОМУ� АКЦІОНЕРНОМУ� ТОВА-

РИСТВУ� “КИЇВЕНЕРГО”� (далі —� ПАТ� “КИ-

ЇВЕНЕРГО”)�здійснити�за�власні��ошти�від-

повідно�до�розробленої� та� затвердженої� в

�становленом�� поряд��� прое�тно-�ошто-

рисної�до��ментації�з�25�жовтня�2013�ро��

до�30�вересня�2014�ро���ви�онання�робіт�з

ре�онстр��ції� �абельних� мереж� напр�#ою

10��В�з�част�овим�розриттям�трот�арів�на

в�лиці� Щерба�ова� в� Шевчен�івсь�ом�

районі.

Перехід� проїзної� частини� в�лиць�Салют-

ної,�Щерба�ова�здійснити�за�ритим�спосо-

бом —�методом�#оризонтально#о�б�ріння.

Цей� прое�т� не� передбачає� повно#о� або

част�ово#о� пере�риття� р�х�� на� проїзних

частинах�зазначених�в�лиць.

2.�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”:

2.1. Забезпечити� дотримання� вимо#

чинно#о� за�онодавства� щодо� поряд��� ви-

�онання�б�дівельних�робіт.

2.2.� По#одити� в� �правлінні� ДАІ� ГУ� МВС

У�раїни�в�м.�Києві� схем�� тимчасової�ор#а-

нізації�дорожньо#о�р�х�.

2.3.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт

на�трот�арах�забезпечити�вільний�і�безпеч-

ний�прохід�пішоходів� та�проїзд�автотранс-

порт�� до� приле#лих� б�дин�ів� і� �станов,

встановивши�відповідн��о#орож�,�а�та�ож��

разі�необхідності�пішохідні�міст�и�шириною

не�менше�1,5�м.

2.4.� Роботи,� зазначені� �� п�н�ті� 1� цьо#о

розпорядження,� при� необхідності� ви�он�-

вати� в� тризмінном�� режимі,� забезпеч�ючи

проїзд�автотранспорт��не�менше�ніж�3,5�м.

2.5. Роботи� ви�он�вати� з#ідно� з� Пра-

вилами�бла#о�строю�м.�Києва,�затвердже-

ними� рішенням� Київсь�ої� місь�ої� ради� від

25�#р�дня�2008�ро���№ 1051/1051.

2.6. Після�завершення�робіт�відновити

по�риття�проїзних�частин�(заїзди�в�двори),

трот�арів� за� типом� існ�ючо#о� та� передати

їх� за� а�том� �ом�нальном�� підприємств�

“Шляхово-е�спл�атаційне� �правління� по

ремонт��та��триманню�автомобільних�шля-

хів� та� спор�д� на� них� Шевчен�івсь�о#о

район�”�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�без-

аварійне� ви�онання� робіт� по�ласти� на� за-

ст�пни�а�дире�тора�з�забезпечення�вироб-

ництва�СТРУКТУРНОГО�ВІДОКРЕМЛЕНОГО

ПІДРОЗДІЛУ� “КИЇВСЬКІ� ЕЛЕКТРИЧНІ� МЕ-

РЕЖІ”� ПАТ� “КИЇВЕНЕРГО”� Головатен�а� С.

М.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�розпо-

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

К�ч��а�М.�І.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

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

з обмеженою відповідальністю “МАКСИМУМ”
Розпорядження № 1909 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь7
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери7
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін7
фраструктури”, враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю “МАКСИМУМ” (лист від
26 липня 2013 року № 26/07701), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних ме7
реж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

власності� територіальної� #ромади� міста� Ки-

єва� і� передати� �� володіння� та� �орист�вання

п�блічном�� а�ціонерном�� товариств�� “А�ціо-

нерна��омпанія�“Київводо�анал”�зовнішні�во-

допровідні� мережі� товариства� з� обмеженою

відповідальністю� “МАКСИМУМ”� з#ідно� з� до-

дат�ом�до�цьо#о�розпорядження�в�межах� та

на��мовах,�визначених�У#одою�про�передач�

в� �правління� від�ритом�� а�ціонерном�� това-

риств��“А�ціонерна��омпанія�“Київводо�анал”

майна,�що�є��ом�нальною�власністю�терито-

ріальної�#ромади�міста�Києва�від�20�листопа-

да�2003�ро��� (зі� змінами� та�доповненнями),

я�����ладено�між�ВАТ�“АК�“Київводо�анал”�та

Київсь�ою� місь�ою� державною� адміністра-

цією.

2.�Департамент�� �ом�нальної� власності�м.

Києва� ви�онавчо#о� ор#ан�� Київсь�ої� місь�ої

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

ції)�забезпечити�приймання —�передач��зов-

нішніх� водопровідних� мереж,� зазначених� �

п�н�ті�1�цьо#о�розпорядження�на��мовах,�ви-

значених�відповідною�У#одою.

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

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

�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�П�за-

нов��О.�Г.�прийняти�рішення�щодо�висвітлен-

ня�в�засобах�масової�інформації�зміст��цьо#о

розпорядження.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів�#олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з#ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про реєстрацію Статуту релігійної громади християн віри 
євангельської “Християнська церква “Торжествуючі на Сіоні” 

у Деснянському районі м. Києва
Розпорядження № 1908 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву
громадян від 01 вересня 2013 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади християн ві7
ри євангельської “Християнська Церква “Торжествуючі на Сіоні” у Деснянському районі м. Києва від 01 ве7
ресня 2013 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі#ійної�#ромади�християн�віри�єван#ельсь�ої�“Християнсь�а�Цер�-

ва�“Торжеств�ючі�на�Сіоні”���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва,�що�додається.

Голова О. Попов

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

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КИЇВ7АРТ”
Розпорядження № 1912 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь7
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери7
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін7
фраструктури”, враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КИЇВ7АРТ” (лис7
ти від 21 серпня 2013 року № 78/08 та від 04 вересня 2013 року № 84/09), протокол загальних зборів від 04
вересня 2013 року № 10/13, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

власності�територіальної�#ромади�міста�Києва

і�передати��� володіння� та� �орист�вання�п�б-

лічном�� а�ціонерном�� товариств�� “Київене-

р#о”�інженерні�мережі�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ� ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ� “КИЇВ-АРТ”

з#ідно�з�додат�ом�до�цьо#о�розпорядження�в

межах�та�на��мовах,�визначених�У#одою�щодо

реалізації�прое�т���правління�та�реформ�ван-

ня� енер#етично#о� �омпле�с��м.�Києва� від�27

вересня�2001�ро���(зі�змінами�та�доповнення-

ми),�я�����ладено�між�п�блічним�а�ціонерним

товариством�“Київенер#о”�та�ви�онавчим�ор-

#аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією).

2.�Департамент�� �ом�нальної� власності�м.

Києва� ви�онавчо#о� ор#ан�� Київсь�ої� місь�ої

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

ції)�забезпечити�приймання —�передач��інже-

нерних� мереж,� зазначених� �� п�н�ті� 1� цьо#о

розпорядження�на��мовах,�визначених�відпо-

відною�У#одою.

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

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

�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�П�за-

нов��О.�Г.�прийняти�рішення�щодо�висвітлен-

ня�в�засобах�масової�інформації�зміст��цьо#о

розпорядження.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів�#олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з#ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 
міської державної адміністрації



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

ÐÅÊËÀÌÀ
Хрещатик 710 грудня 2013 року

Святошинсь а районна в місті Києві державна
адміністрація о олош є про намір передати
в оренд об'є т, щодо я о о надійшла заява:
- нежитлове приміщення розташоване за адресою:
в л. Прил жна, 6, площею 145,9 в.м, під розміщення
ветеринарної лі арні.

- нежитлове приміщення розташоване за адресою:
в л. А адемі а Т полєва, 17, літ. Б за альною площею
13,50 в.м, під розміщення офіс .

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство "Дире ція
з тримання та обсл ов вання житлово о фонд в
Святошинсь ом районі м. Києва" (в л. Симирен а, 17,
м. Київ, тел. 454-01-64).

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з
дня п блі ації о олошення. Телефон для довідо : 450-07-16,
450-07-15.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Мятен а
Віталя Оле сандровича в я ості відповідача, остання відома
адреса проживання: м. Київ, в л. Старонаводниць а, 6-Б,
в. 54, за позовом Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю "Холдин ова омпанія "Міжнародний Е ономічний Комі-
тет" до Мятен а Віталя Оле сандровича про відш од вання
майнової ш оди, завданої внаслідо залиття нежилих примі-
щень, я е призначено на 20 р дня 2013 ро на 12.30 і від-
б деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 30,
під олов ванням с дді Батрин О.В.

ЗАЯВА про е оло ічні наслід и діяльності
при е спл атації прое товано о об'є та

Планована діяльність — б дівництво
під'їзної доро и та зовнішніх інженерних ме-
реж до інноваційно о пар "БІОНІК Хілл":
- під'їзна доро а від в л. Місь ої до терито-

рії інноваційно о пар "БІОНІК Хілл" дов-
жиною 2,55 м, шириною проїзної частини
17,0 м (4 см и р х з розділювальною
см ою 2,0 м) ви онаної польовом про-
філі, відо ремлених від проїзної частини
трот арів та велосипедних доріжо ;

- транспортна розв'яз а в одном рівні на
прими анні під'їзної доро и до в л. Місь ої
та до території інноваційно о пар "БІО-
НІК Хілл".

- зовнішнє освітлення по під'їзної дорозі та
світлофорні об'є ти на прими анні до в л.
Місь ої.

- зовнішні інженерні мережі по під'їзній до-
розі від в л. Місь ої до території інновацій-
но о пар "БІОНІК Хілл", пере ладання та
про ладання інженерних мереж в інших
районах міста задіяних інженерном за-
безпеченні інноваційно о пар "БІОНІК
Хілл" з ідно ТУ місь их сл жб.

- трансформаторна підстанція 110/10 В при
під'їзної дорозі для еле тропостачання інно-
ваційно о пар "БІОНІК Хілл", перевлашт -
вання повітряних ліній еле тропередач.

- дощова аналізація для відвод дощових та
талих вод з території інноваційно о пар
"БІОНІК Хілл" з під люченням до р. Люб а;

- ор анізація дорожньо о р х ;
- бла о стрій та озеленення приле лої до

під'їзної дорозі території (в межах "черво-
них" ліній).

Мета прое тованої діяльності — поліп-
шення транспортної інфрастр т ри, про ла-
дання нових інженерних мереж для забезпе-
чення життєдіяльності інноваційно о пар
"БІОНІК Хілл".

Соціальне завдання:
- поліпшення транспортно о обсл ов ван-

ня інноваційно о пар "БІОНІК ХІЛЛ";

- дос оналення транспортної схеми район ;

- передбачені заходи для вільно о перес -
вання людей з обмеженими фізичними
можливостями, влашт вання спеціальних
допоміжних спор д та стат вання;

- бла о стрій та озеленення приле лої тери-
торії.

Врах вання ромадсь ої д м и — мали
місце позитивні вист пи по телебаченню та
п блі ації в азетах. Не ативних від ів За-
мовни не отрим вав.

Засоби здійснення прое тованої ді-
яльності:

Б дівництво 4-х см ової районної ма іс-
тралі від в л. Місь ої (ділян а Вели ої ільце-
вої доро и) до території заб дови. Перетини
під'їзної доро и передбачені в одном рівні з
світлофорним ре люванням р х транспорт .

З ідно технічних мов КП "Святошинсь е
лісопар ове осподарство" для забезпечен-
ня належної охорони лісових масивів від по-
жеж, на перетинах під'їзної доро и з лісови-
ми просі ами передбачається влашт вати
техноло ічні переїзди через доро для про-
їзд пожежної техні и та техноло ічно о тран-
спорт лісової охорони.

Вздовж під'їзної доро и передбачені тро-
т ари для р х пішоходів. Перетині пішохід-
них та транспортних пото ів здійснюються в
одном рівні по наземних пішохідних перехо-
дах ви онаних ви ляді "зебри". Крім цьо о,
вздовж трот арів передбачається влашт -
вання велосипедних доріжо .

Пасажирсь і зв'яз и меш анців та відвід -
вачів район передбачено забезпеч вати ав-
тоб сними маршр тами з найближчих стан-
цій метрополітен (станція метро "А адем-
містеч о", а в перспе тиві станція "Новобіли-
чі" Святошино- Броварсь ої лінії, станція
метро "Сирець" Сирець о-Печерсь ої лінії)
до території заб дови. Автоб сні маршр ти
мож ть б ти ор анізовані та ож з з пинно о
п н т "Новобіличі" місь ої залізниці.

Для відведення дощових і талих вод з те-
риторії омпле сної заб дови, передбачено
влашт вання за ритої мережі дощової ана-
лізації через ло альні очисні спор ди і далі
очищений сто пост пає ставо -на опич -
вач. Вип с дощових і талих вод зі став а-на-
опич вача передбачено по тр бопроводам,
про ладання я о о ведеться за ритим спо-
собом, в р.Люб (необхідно отримати по-
одження ДКП "Плесо" та Управління водних
рес рсів в м.Києві та Київсь ій області).

У зв'яз з бортовим профілем під'їзної
доро и на прими аннях до в л. Місь ої та до
прое тної в лиці на території інноваційно о
пар "БІОНІК Хілл" прийнято рішення про
влашт ванні діляно дощової аналізації з її
під люченням до існ ючої дощової аналіза-
ції ∅500 мм по в л. Місь ої та прое тної до-
щової аналізації ∅400 мм на території інно-
ваційно о пар "БІОНІК Хілл".

Ма симальне збереження існ ючих зеле-
них насаджень та ви онання бла о строю
приле лої території: на час обстеження зе-
мельної ділян и в нат рі (на місцевості) вста-
новлено, що територія засаджена деревами
хвойних та листяних порід. Існ є ґр нтова
просі а шириною 4-6 м.

С ттєві фа тори вплив на стан НПС
ви иди NO2, CO, C12-C19 від автотран-

спорт ;
вплив на водне середовище
ш мовий вплив.

Підс м и іль існої та я існої оцін и
впливів:

Інтенсивність транспортних пото ів
У зв'яз з відносно незначними транспор-

тними пото ами на найближч перспе тив ін-
тенсивність транспортних пото ів прийнято
до 1,8 тис. приведених одиниць в один "пі ".

Маса ви идів ш ідливих речовин
Для оцін и вплив прое тованої діяльності на

нав олишнє природне середовище б ла прове-
дена оцін а маси ви идів ш ідливих речовин в
зоні б дівництва прое товано о об'є та.

В рез льтаті б дівництва під'їзної доро и
та зовнішніх інженерних мереж до інновацій-
но о пар "БІОНІК Хілл" маса ви идів стано-
витиме

Забр днення атмосферно о повітря
Після б дівництва під'їзної доро и та зов-

нішніх інженерних мереж до інноваційно о
пар "БІОНІК Хілл" рівні забр днення на
прима істральній території становитим ть

В зоні б дівництва під'їзної доро и та зов-
нішніх інженерних мереж до інноваційно о
пар "БІОНІК Хілл" не очі ється переви-
щення нормативних рівнів забр днення.

Можливість аварійних сит ацій — імо-
вірність ДТП значно зниж ється за рах но :
розмеж вання основних транспортних пото-
ів, оптимальної ор анізації р х транспорт
(розташ вання зна ів, розміт и, о ороджен-
ня та інших засобів).

Ш мовий вплив — в зоні б дівництва
під'їзної доро и та зовнішніх інженерних ме-
реж до інноваційно о пар "БІОНІК Хілл" е -
вівалентний рівень ш м L.А.е в день/ніч на
відстані 7,5 м від ром и доро и становити-
ме на 71,5 / 60,7 дБА.

Вплив на водне середовище — Для від-
ведення дощових і талих вод з території ом-
пле сної заб дови, передбачено влашт ван-
ня за ритої мережі дощової аналізації через
ло альні очисні спор ди і далі очищений сто
пост пає ставо -на опич вач. Вип с до-
щових і талих вод зі став а-на опич вача пе-
редбачено по тр бопроводам, про ладання
я о о ведеться за ритим способом, в
р. Люб (необхідно отримати по одження
ДКП "Плесо" та Управління водних рес рсів в
м. Києві та Київсь ій області).

У зв'яз з бортовим профілем під'їзної
доро и на прими аннях до в л. Місь ої та до
прое тної в лиці на території інноваційно о
пар "БІОНІК Хілл" прийнято рішення про
влашт ванні діляно дощової аналізації з її
під люченням до існ ючої дощової аналіза-
ції ∅500 мм по в л. Місь ої та прое тної до-
щової аналізації ∅400 мм на території інно-
ваційно о пар "БІОНІК Хілл".

Вплив на еоло ічне середовище та
ґр нти

Вплив на еоло ічне середовище та ґр н-
ти — в межах діючих нормативів.

В еоморфоло ічном відношенні ділян а
знаходиться в межах моренно-зандрової рів-
нини (Київсь е полісся). Абсолютні відміт и
поверхні змінюються в межах 169-155 м.

В еоло ічній б дові території на розвідан
либин приймають часть четвертинні від ла-
ди, представлені та ими омпле сами порід:
- насипний р нт — с пісо піщанистий та

пил ватий, пісо дрібний неоднорідний;
- р нтово-рослинний шар;
- пісо дрібний з лінзами с піс ;
- с пісо піщанистий з лінзами дрібно о піс .

Під час ви онання інженерно- еоло ічних
виш вань вітні 2013 р. підземні води по
трасах запрое тованих мереж з стрін ті на
либинах 3,5-9 м. Живлення водоносно о о-
ризонт відб вається за рах но інфільтрації
атмосферних опадів. Рівень ґр нтових вод
може зазнавати сезонних оливань 1,5 м.

В під отовчий період передбачено зрізання
рослинно о р нт об'ємом 22100 м3 з пере-
міщенням. Врахов ючи, що на даній території
неможливе збереження та о о об'єм р нт ,
рослинний р нт завантаж ється на автоса-
мос иди та перевозиться на відстань по до-
відці замовни а з подальшим ви ористанням
для ріплення осів земельних спор д.

При е спл атації тверді відходи творю-
ються при очищенні проїжджої частини меха-
нізованими "пилососами". Тверді відходи пе-
редбачено вивозити за о ремими одами.

Вплив на рослинність
Територія, по я ій план ється б дівництво

під'їзної доро и та зовнішніх інженерних ме-
реж, відносить до території лісів та лісопар-

ів — відповідно до Генплан м. Києва та
прое т план вання йо о примісь ої зони на
період до 2020 ро , затверджено о рішен-
ням КМР від 28.03.2002 р. №370/1804. До
почат прое т вання внести зміни до Про -
рами омпле сно о розвит зеленої зони
м. Києва до 2020 р. та онцепції форм вання
зелених насаджень центральній частині
міста, затвердженої рішенням Київради від
19.07.2005 р. №806/3381 та продовженою
до 2015 р. рішенням КМР від 27.11.2009 р.
№ 714/2783 та вирішити питання щодо вне-
сення змін ф н ціонально о призначення зе-
мельної ділян и для б дівництва під'їзної
доро и та зовнішніх інженерних мереж до
інноваційно о пар "БІОНІК ХІЛЛ" від
в л. Пономарьова, 1-А до в л. Місь ої Свя-
тошинсь ом районі м. Києва. На даний час,
Головою Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації, за зверненням Замовни а на б дів-
ництво під'їзної доро и до інноваційно о пар-

"БІОНІК Хілл" — КК "Київавтодор", надано
дор чення Головном правлінню земельних
рес рсів щодо внесення змін до рішення
КМР від 12.07.2012 р. №651/7988 в частині
зменшення по одженої площі для розширен-
ня НПП "Голосіївсь ий" на 12,0 а.

Знесення зелених насаджень здійснювати
відповідно до постанови Кабмін У раїни від
01.08.2006 р. № 1045 "Про затвердження
Поряд видалення дерев, щів, азонів і
вітни ів населених п н тах " раїни" (зі змі-
нами та доповненнями відповідно до поста-
нови КМУ від 31.10.2012 №1014), розпоряд-
ження КМДА від 27.06.2007 р. №811 "Про
затвердження Поряд видалення зелених
насаджень на території м. Києва" з рах ван-
ням вимо За он У раїни "Про мораторій на
видалення зелених насаджень на о ремих
об'є тах бла о строю зелено о осподарс-
тва м. Києва" №2739-VI від 02.12.10 р.

Врахов ючи соціальн потреб дано о
об'є та, на проведення вищезазначених ро-
біт не поширюється на мораторій, введений
За оном У раїни "Про мораторій на видален-
ня зелених насаджень на о ремих об'є тах
бла о строю зелено о осподарства м. Киє-
ва" від 02.12.2010 № 2739-VI. Після завер-
шення б дівельних робіт бла о стрій терито-
рії з ідно дендроплан . Крім то о, в прое ті
передбачені заходи по захист зелених на-
саджень, я і підля ають збереженню, від
пош одження б дівельною техні ою.

Замовни ом в становленом поряд б -
де отримано А т

Після завершення б дівельних робіт бла-
о стрій території з ідно дендроплан . За-
мовни сплач є відновлювальн вартість за
знесені зелені насадження. Даний а т б де
по оджено в становленом поряд .

Перелі заходів, я і омпенс ють нас-
лід и б дівництва:

Б дівництво автодоро и — ма істральної
в лиці районно о значення
Про ладання інженерних мереж по техніч-
ним мовам е спл атаційних ор анізацій;
Ор анізація дорожньо о р х .
Відведення поверхневих сто ів в дощов
аналізацію, з ідно ТУ.
Бла о стрій приле лої території з ідно
план бла о строю.

Перелі залиш ових впливів:
ви иди азот діо сид NO2, в лецю о си-

д CO і в леводнів С12-С19; вплив на водне
середовище; ш м.

Оцін а е оло ічно о ризи прое това-
ної діяльності:

Об'є т відноситься до перелі е оло ічно
небезпечних.
При ви онанні природоохоронних заходів
та санітарних норм об'є т пра тично не б -

де здійснювати ш ідливо о вплив на се-
редовище під час б дівництва за рах но
оптимізації прое тних рішень щодо йо о
ор анізації.
Прое тована діяльність об мовлює зни-
ження е оло ічно о ризи .

Зобов'язання замовни а:
п блі ація Заяви про наміри в засобах
масової інформації;
б дівництво та е спл атація об'є тів про-
е тованої діяльності відповідності з нор-
мами і правилами охорони НС і вимо е о-
безпе и;
вивіз б дівельно о сміття під час б дівниц-
тва відповідно з затвердженими лімітами;
впровадження захисних заходів з ідно
вищеподаном перелі ;
бла о стрій приле лої території.

Ін редієнти Поз. П, С.ГДК.мр

азот діо сид NO2 0,06-0,14

в лецю о сид CO 0,06-0,15

в леводні р. С12-С19 0,02 — 0,06

Ін редієнти Позн.
П

/с т/рі

азот діо сид NO2 0,14096 1,85216

в лецю о сид CO 3,02444 39,74117

в леводні С12-С19 0,30955 4,06746

ВСЬОГО 3,47495 45,66079

О олошення про ви ли до с д я ості відповідача
в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає К зіна Оле сандра
Володимировича, в я ості відповідача, справі № 757/25409/13-ц за позовом
п блічно о а ціонерно о товариства "Універсал Бан " до К зіна Оле сандра
Володимировича, товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал Б длайн"
про стя нення забор ованості за редитним до овором № BL 4315/1 від 28
серпня 2009 ро , я е призначено на 13 р дня 2013 ро о 09.00 за адресою:
м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.M.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача: К зіна Оле сандроа
Володимировича, остання відома адреса: м. Київ, в л. Кі відзе, б д. 34, в. 6,
відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та йо о відс тність.

О олошення про ви ли до с д я ості відповідача
в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає ТОВ "Глобал Б длайн", в я ості
відповідача, справі № 757/25409/13-ц за позовом п блічно о а ціонерно о
товариства "Універсал Бан " до К зіна Оле сандра Володимировича, товариства
з обмеженою відповідальністю "Глобал Б длайн" про стя нення забор ованості
за редитним до овором № BL 4315/1 від 28 серпня 2009 ро , я е призначено
на 13 р дня 2013 ро о 09.00 за адресою: м. Київ. в л. М. Гайцана, 4, аб. 413
( олов ючий с ддя Со олов О.М.).

У разі неяв и в с дове засідання відповідача: ТОВ "Глобал Б длайн", остання
відома адреса: м. Київ, в л. Кі відзе, 13, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни,
справа б де роз лян та йо о відс тність.

Відповідач Ковальч Оле Васильович , адреса я о о:
Вінниць а обл., Калинівсь ий р-н, с. Павлів а, в л. Залізнична б. 82
необхідно з'явитися 25.12.2013 р. о 12.00 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 Цілюрі
Любов Оле сіївни до Ковальч а Оле а Васильовича про захист прав
споживачів.

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

Алфьоров Оле Анатолійович, зареєстрований за адресою: м. Київ,
в л. Урлівсь а, 8, в. 99, ви ли ається в я ості відповідача Дарниць им
районним с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться 12 р дня
2013 ро об 11.00 цивільній справі за позовом МТСБУ до Алфьорова Оле а
Анатолійовича про відш од вання в поряд ре рес витрат, пов'язаних з
виплатою страхово о відш од вання.

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леонтю Л.К. в
приміщенні Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: 02099, м. Київ,
в л. Севастопольсь а, 14, аб. 4, зал. 5.

У разі неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз лян та йо о
відс тності з рах ванням наявних справі до азів відповідно до чинно о
за онодавства.

Апеляційний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Діден а Віта-
лія Анатолійовича в цивільній справі № 22-ц/796/13827/2013 за позо-
вом П блічно о а ціонерно о товариства Комерційний бан "Приват-
бан " до Діден а Віталія Анатолійовича про стя нення забор ованості
за редитним до овором.

С дове засідання призначене на 24 р дня 2013 ро о 12.00 при-
міщенні с д за адресою: м. Київ, в л. Солом’янсь а, 2а, аб. 0906.

У разі неяв и справ б де роз лян то за відс тність відповідача.
С ддя Л.Г. Кот ла.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача
Виж а Світлани Ві торівни в с дове засідання, я е призначено на 17.00,
24.12.2013 ро по цивільній справі за позовом Метельсь ої Ірини І орів-
ни до Виж а Світлани Ві торівни про визнання особи та ою, що втратила
право орист вання житловим приміщенням ( абінет № 9, пр. Мая ов-
сь о о, 5-в, м. Київ).

С ддя Н.Д. Б ша

Втрачений диплом Першо о Київсь о о Медично о Коледж в м. Києві се-
рія KB № 45632810, p. № 239/13 виданий 06.07.2013р. та атестат серія KB 43912944, ви-
даний 15.10.2012 р. на ім'я Штандаріної Анастасії Анатоліївни вважати недійсним.
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Температура 	10°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура 	10°С

Атм. тиск 758мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура 	15°С

Атм. тиск 762 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 82 %
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1520 – ó äâîð³ Â³òòåíáåðçüêîãî

óí³âåðñèòåòó Ìàðò³í Ëþòåð ïóá-

ë³÷íî ñïàëþº ïàïñüêó áóëëó ïðî

ñâîº â³äëó÷åííÿ â³ä öåðêâè ³ â

çâåðíåíí³ "Äî õðèñòèÿíñüêîãî äâî-

ðÿíñòâà í³ìåöüêî¿ íàö³¿" îãîëîøóº,

ùî áîðîòüáà ç ïàïñüêèì çàñèëëÿì

º ñïðàâîþ âñ³º¿ í³ìåöüêî¿ íàö³¿. 

1637 – êîçàöüêî-ñåëÿíñüê³ â³é-

ñüêà ï³ä ïðîâîäîì Ïàâëà Áóòà çàç-

íàëè ïîðàçêè â³ä ïîëÿê³â á³ëÿ ì³ñ-

òå÷êà Áîðîâèöÿ. 

1684 – Åäìóíä Ãàëëåé çà÷èòàâ

íà çàñ³äàíí³ Êîðîë³âñüêîãî òîâà-

ðèñòâà ðîáîòó ²ñààêà Íüþòîíà De

motu corporum in gyrum, â ÿê³é çà-

êîíè Êåïëåðà áóëè âèâåäåí³ íà îñ-

íîâ³ òåîð³¿ òÿæ³ííÿ. 

1845 – àíãë³éñüêèé âèíàõ³äíèê Ð.

Â. Òîìïñîí îòðèìàâ ïàòåíò íà êîëåñî

äëÿ â³çêà, îáòÿãíóòå ãóìîâîþ òðóáîþ,

– ïåðøó ó ñâ³ò³ ïíåâìàòè÷íó øèíó. 

1981 – àìåðèêàíñüêèé æóðíàë

The New England Journal of Medici-

ne îïóáë³êóâàâ çàì³òêó ïðî íîâå

çàõâîðþâàííÿ, ÿêå ïðèçâåëî äî çà-

ãèáåë³ 95-òè ÷îëîâ³ê, â îñíîâíîìó

ñåðåä ãîìîñåêñóàë³ñò³â. Ï³çí³øå

íåäóã îòðèìàâ íàçâó "ñèíäðîì íà-

áóòîãî ³ìóíîäåô³öèòó" (ÑÍ²Ä). 

1991 – Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè

288 ãîëîñàìè ïî³ìåííî ðàòèô³êóâà-

ëà ³ç çàñòåðåæåííÿìè Óãîäó ïðî

ñòâîðåííÿ Ñï³âäðóæíîñò³ Íåçà-

ëåæíèõ Äåðæàâ. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Фреді Ньютон, якій належить круїзний

сервіс, тепер сподівається, що Нессі трима�

тиметься від них подалі, але про всяк випа�

док вирішила включити до страховки пункт

про півторамільйонну компенсацію за на�

пад монстра, повідомляє "Желтая пресса".

"Я не знаю, які насправді шанси, що в озері

Лох�Несс живе чудовисько, але як безглуз�

до ми виглядатимемо, якщо чудовисько

насправді існує, а ми не застрахувалися від

його нападу? Я сподіваюся, що ми ніколи

не почуємо про Нессі. Принаймні хочеться

вірити в те, що вона обходитиме наші судна

стороною", � заявила власниця. 

Операція була укладена з місцевою фір�

мою Towergate Морей Ферт. Директор Боб

Джек сказав: "Це, напевно, найнезвичай�

ніший страховий запит, який ми будь�коли

мали, але ми раді, що забезпечимо покрит�

тя. Я упевнений, що кожен, хто відправля�

ється в плавання на озері, буде приємно

здивований, що застрахований, зокрема і

від нападу Нессі. Бажаємо Jacobite Cruises і

їх пасажирам багатьох щасливих подоро�

жей на озері без усіляких подій". 

Jacobite Cruises, що володіє трьома суда�

ми, пропонує щоденні поїздки по озеру

Лох�Несс. Упродовж року послугами ком�

панії користуються близько 10 000 екскур�

сантів. Оплата такого дивного страхового

випадку збігається з 80�річчям першого

"побачення" з Нессі. Першим задокумен�

тованим "виявлянням" цього монстра ста�

ла заява Олді Маккей, керівника Drumnad�

rochit Hotel в Інвернессі. Про свої спосте�

реження вона повідомила у місцеву газету

14 березня 1933 року. Деякі експерти вва�

жають, що звір є нащадком плезіозаврів,

що дивом збереглися (тип водних рептилій

м`ясоїдних, що жили на нашій планеті

мільйони років тому). Істота схожа на ін�

ших передбачуваних монстрів з озер, хоча її

опис часто змінюється �

Судноплавна компанія застрахувалася на $1,5
мільйона від Лох�Несського чудовиська 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 10 ãðóäíÿ

ОВНИ,�не�лізьте�на�передов�,�ваше�місце�на�парти-

зансь�ом��фронті,�тихо�маневр�йте,�таємно�виріш�й-

те�на�альні�проблеми.�С�ритність�–�оптимальний�спо-

сіб�втілити�в�життя�зад�мане.�Присл�хайтеся�до�інт�ї-

ції,�вона�правильно�під�аже,�я��діяти�–�насамперед��

професійній�сфері�та�реалізації��лобальних�про�рам.�

ТЕЛЬЦІ, день�промайне�на�позитивній�хвилі,�сприяю-

чи�ч�довій�фізичні�формі�та�веселом��настрою,�демонс-

трації� професійної� майстерності.� Др�зі,� рідні,� �охані� в

�сьом��вам�співч�ватим�ть,�радо�йтим�ть�на�допомо��.

Одна��ні�им�не�маніп�люйте�(на�до�од��амбіціям),�а�чіт�о

�свідомте:�ви�залежні�від�лицарсь�их�щедрот�оточення.�

БЛИЗНЯТА,�на�роботі�б�дьте�дисциплінованими,

�ни�айте� інтри�,�не�розпорош�йтеся�на�др��орядні

теми,�а�с�онцентр�йтеся�на��он�ретних�завданнях.

С�різь�проявляйте�цілеспрямованість.�

РАКИ,�ви�б�дете�"білими�та�п�хнастими",�поблажли-

ве�ставлення�до�ч�жих�недолі�ів,�а�ресії�(певно,�не�віда-

ють,�що�творять)�проди�товане�релі�ійними�мір��вання-

ми.�Ідіть�на��омпроміс�з��он��рентами,��оді�сваритися

та��рати�в�перетя��вання��аната,�вам�нині�в�рай�необ-

хідна�допомо�а�партнера�або�майстра-професіонала.�

ЛЕВИ,�синтез�ділової�майстерності�та�професіоналізм��з

творчим�натхненням�–�термоядерна�с�міш,�що�дасть��оло-

сальний�заряд�для�роботи.�Д�ша�співатиме�в�емоційном�

піднесенні,�особливо���з�олоднілих�за�любовними��тіхами.�

ДІВИ,��з�одж�йте�свої�дії�з�інтересами�оточення.

Для�плідно�о�рез�льтат��пра�матизм��та�ділових�на-

ви�ів� замало,� плюс� від� вас� вима�ається� д�шевне

тепло.�Вн�трішній�світ�ділових�партнерів�(шлюбних

с�п�тни�ів)��рає�перш��с�рип��.�

ТЕРЕЗИ,�вибір�напрям���дій�здійснюється�інт�їтивно.

Не� прим�ш�йте� себе� дов�о� займатися� справами,� від

я�их�н�дитиме.�Я�що�ж�сіли�не�в�свої�сани,�дотрим�й-

теся�вільно�о�режим��й�не�ставте�собі��он�ретних�цілей.�

СКОРПІОНИ,�день�промайне�на��армонійній�хви-

лі,� ваші� енер�оритми� б�д�ть� збалансованими,� ро-

з�м,�д�ша�і�тіло�співатим�ть�в��нісон,�що�дозволить

добитися� ма�симально�о� ефе�т�� при� мінімальній

затраті�сил.�Проте�від�вас�залежить,�б�де�ставлен-

ня�до�життя�формально-пасивним�чи�творчим.�

СТРІЛЬЦІ,�ба�ато�вчин�ів�мають�подвійн��причин�:

явн��і�прихован�.�Здебільшо�о�вами��ер�ватим�ть�ди-

тячі�спо�ади�або�звич�и,�засвоєні�в�ході�сімейно�о�жит-

тя;�мандрівни�ів�та�тих,�хто�проживає�дале�о�від�місця

народження,�м�читиме�носталь�ія�за�рідним��раєм.�

КОЗЕРОГИ,�я�що�ви�емоційні�та�вразливі,�мерщій�до

роботи!�Поставивши�перед�собою�ціль,�все�прорах�йте,

а�в�помічни�и�обирайте�осіб�зі�співзв�чною�д�шею,�тоді

прод��тивність� дій� матиме� �олосальний� ефе�т.� Відда-

ність�основній�ідеї�поєдн�йте�з��н�ч�істю�та�ти�и�та��мін-

ням�підлаштов�ватися�під�настрій�та�інтереси�оточення.�

ВОДОЛІЇ,�не�розхрист�йте�д�ш�,�можливо�в�неї�і�не

наплюють,�але�й�радості�від�щирих�спіл��вань�не�б�де.

Станьте�м�дрим�страте�ом�й�не�посвяч�йте�в�свої�намі-

ри�людей,�я�их�мало�знаєте,�адже�мовчання�–�золото.�

РИБИ,�взірець�чемності�й�зад�шевності,�ч�довий

психоло�� і� тям�щий� працівни�� –� реперт�ар� досто-

їнств�різнобарвний.�Цьо�о�дня�ваші�бажання��з�од-

ж�ються� з� пра�тичною� необхідністю,�що� поле�ш�є

ви�онання�б�дь-я�ої�роботи,�реалізацію�зад�мів �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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Судноплавна компанія 
Jacobite Cruises отримає
шестизначну компенса�

цію в тому випадку, якщо один
з її кораблів буде пошкодже�
ний чудовиськом з озера Лох�
Несс. 


