
Для постійних користувачів
комунального транспорту ціна
на проїзд залишиться незмінною
У лютому вартість проїзду сягне 3�х гривень для пасажирів,
які не регулярно користуються транспортом та туристів

Підвищення ціни на проїзд у

столичній адміністрації поясню�

ють тим, що об'єм надходжень

від перевезень, який сплачує па�

сажир, є недостатнім для прове�

дення повноцінної господар�

ської діяльності транспортних

підприємств. Для прикладу, збір

від перевезень КП "Київпастран�

су" складає 22�24 млн грн на мі�

сяць, тоді як фонд заробітної

плати — більше 50 млн грн.

Зазнає збитків і КП "Київ�

ський метрополітен". Адже в

умовах нинішнього тарифу від

проїзду одного пасажира підзем�

ка заробляє 1 грн 69 коп. при ви�

траті — 2 грн 40 коп. Тобто за

кожну поїздку підприємство не�

доотримує 71 коп.

Заступник голови КМДА Ми�

хайло Костюк зазначає: і місцева

влада, і держава постійно під�

ставляють плече та дотують

транспортні підприємства, в то�

му числі і їх фонди заробітної

плати. Окрім того, впродовж

останніх трьох років активно

оновлюється рухомий склад КП

"Київпастрансу". Однак нині на�

зрів час створити базовий госпо�

дарський механізм, який дозво�

лить самостійно заробляти під�

приємству.

"Ми проаналізували ситуацію

на ринку палива, запасних час�

тин, і я хочу сказати, що за пері�

од незмінності тарифів на проїзд

у транспорті ціни зросли при�

близно в два рази. Таким чином,

утримувати підприємство в пері�

од росту цін та не змінювати вар�

тість проїзду складно",— наголо�

сив пан Костюк.

Тож вже у наступному році, на�

прикінці січня — у лютому, про�

їзд у всіх видах комунального

транспорту зросте до 3�х гри�

вень. Разом з тим це підвищення

насамперед відчують ті мешканці

міста, які їздять на громадському

транспорті нерегулярно, та ту�

ристи. Адже киян, які користую�

ться послугами постійно, подо�

рожчання не торкнеться: міська

влада залишить незмінною ціну

на місячні проїзні квитки.

Так само незмінним залишить�

ся проїзд у громадському транс�

порті й для пільгових категорій

пасажирів.

"Головне, щоб оптовий корис�

тувач не відчув грошове наванта�

ження. Саме тому ми вирішили,

що постійні користувачі будуть

отримувати транспортні послуги

за ціною 2013�го фінансового ро�

ку",— наголошує пан Костюк.

Так, ціна на місячний проїз�

ний квиток на один вид громад�

ського транспорту залишиться 80

грн, на метрополітен — 95 грн.

На два види наземного транс�

порту — 130 грн, якщо один з них

метро — 150 грн.

За словами заступника дирек�

тора Департаменту економіки та

інвестицій КМДА Василя Ястру�

бинського, за прогнозами, такі

нововведення значно збільшать

кількість реалізованих місячних

проїзних квитків. Цей факт та

підвищення ціни для разових

поїздок дозволять підняти при�

буток підприємств приблизно на

30 %. Так, за попередніми підра�

хунками дохідна частина і "Київ�

пастрансу", і "Київського метро�

політену" зросте на 10�15 млн

грн щомісяця, залежно від паса�

жиропотоку.

У КП "Київський метропо�

літен" уже вирішили, куди підуть

навіть ці невеликі кошти. Адже

попри закиди, що столична під�

земка отримує значні гроші від

реклами, це не відповідає дій�

сності.

"Ми маємо лише 15 % від цієї

плати, адже порядком розміщен�

ня реклами на нашій території

займається КП "Київреклама" —

метрополітен у цьому процесі є

балансоутримувачем",— пояс�

нює начальник КП "Київський

метрополітен" Володимир Федо�

ренко.

Посадовець додає, що з того

часу, як востаннє підвищувалися

тарифи, в підземці було введено

шість нових станцій, збільшився

інвентарний парк вагонів на 120

одиниць. Тож, відповідно, зрос�

ли витрати на обслуговування

нових потужностей рухомого

складу, додаткових ескалаторів,

контактних рейок, кабельних лі�

ній, вентиляційних систем тощо.

Приведення цін на громад�

ський транспорт до єдиного, еко�

номічно�обґрунтованого рівня

дасть у подальшому поштовх для

розвитку ще одного міського

проекту, який покращить надан�

ня послуг — запровадження єди�

ного електронного квитка. Нара�

зі розробляються деталі цього

проекту, а початок його реалізації

запланований на середину 2014

року. Відповідно до цієї ініціати�

ви, для всього комунального

транспорту запровадять один

електронний квиток, а також за�

пропонують зручну систему про�

їзних: денний, часовий та річний.

Наразі всі ці питання міська

влада обговорює з громадські�

стю. Зокрема вчора посадовці

міста зустрілися з представника�

ми столичних профспілок, ко�

лективом КП "Київський метро�

політен", громадськими органі�

заціями та органами самооргані�

зації населення.

За словами голови Київської

міської ради профспілок Вален�

тина Мельника, представники

громадськості розуміють необ�

хідність збільшення тарифів на

проїзд, однак поки підтримують

таке подорожчання лише на мар�

шрутах КП "Київпастранс".

"Ми розуміємо, що питання

назріло навіть не сьогодні, а дуже

давно. І усвідомлюємо, що йде ве�

лике навантаження на місцевий

бюджет, і якщо "перекидаються"

кошти на дотацію транспортни�

кам, то інші соціальні програми, а

їх у нас 28, ці гроші недоотриму�

ють. Це справді реальні аргумен�

ти, і ми зберемося в складі прези�

дії і будемо приймати єдине рі�

шення. Однак говоритимемо ли�

ше про підприємства "Київпас�

трансу". А щодо метрополітену,

то поки ми не отримаємо деталь�

ний аналіз, у тому числі й фінан�

совий, рішення приймати не бу�

демо. Адже потрібно зрозуміти,

куди підуть додаткові кошти і як

вони будуть витрачатися",— до�

дав пан Мельник

Для піль ови ів та пасажирів, я і орист ються проїзними вит ами, ціна на проїзд ромадсь ом транспорті залишиться незмінною

Олександр Мазурчак 
очолив Печерську РДА

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ ïðè-
çíà÷èâ Îëåêñàíäðà Ìàçóð÷àêà ãîëîâîþ Ïå-
÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Êèºâà. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 26
ãðóäíÿ îïóáë³êîâàíî íà ñàéò³ ãëàâè äåðæà-
âè. Íàãàäàéìî, ùî 16 ãðóäíÿ Â³êòîð ßíóêî-
âè÷ çâ³ëüíèâ ãîëîâó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ â Êèºâ³ Ñåðã³ÿ Ñóùåíêà

У "Київавтодорі" підбили
підсумки року

Ó ïðèì³ùåíí³ ÊÊ "Êè¿âàâòîäîð" â³äáóëà-
ñÿ çóñòð³÷ ñï³âðîá³òíèê³â, íà ÿê³é éøëîñÿ
ïðî çðîáëåíå ï³äïðèºìñòâîì ó 2013-ìó òà
âèçíà÷åí³ ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìêè ðîáîòè íà
íàñòóïíèé ð³ê. Êåð³âíèêè êîðïîðàö³¿ âè-
çíàëè, ùî ñüîãîäåííÿ òà ñòàòóñ ì³ñòà-ñòî-
ëèö³ âèìàãàº êàðäèíàëüíèõ çì³í ó çàñîáàõ
ÿê ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóäóâàííÿ âóëè÷íî-
øëÿõîâî¿ ñèñòåìè, òàê ³ ïîòî÷íîãî ðåìîí-
òó. Êè¿âñüê³ ìàã³ñòðàë³ ìàþòü ñòàòè êîì-
ôîðòíèìè òà áåçïå÷íèìè äëÿ àâòîâëàñíè-
ê³â. Äëÿ öüîãî ïëàíóþòüñÿ êàïðîáîòè íà
ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, âóë. Âàñèëüê³â-
ñüê³é, çîâñ³ì íîâèé âèãëÿä îòðèìàº Âåëèêà
Ê³ëüöåâà äîðîãà. Çàçíàþòü çì³í ³ ³íø³ øëÿ-
õè ì³ñòà. 2013 ð³ê ïîêàçàâ íåîáõ³äí³ñòü
îíîâëåííÿ ïàðêó òåõí³êè ñó÷àñíèìè çðàç-
êàìè, çá³ëüøåííÿ çàðïëàòè òåõí³÷íîìó
ñêëàäó. Ïðîáëåìè ô³íàíñóâàííÿ áóäóòü âè-
ð³øóâàòèñÿ, àäæå ÷èìàëî ðîá³ò òà çàêóï³-
âåëü íå áóëè çä³éñíåí³ ÷åðåç íåñòà÷ó êîø-
ò³â. Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèêîëà Êîñ-
òþê çàçíà÷èâ: "Ñòàí äîð³ã — îäíà ç íàé-
ñåðéîçí³øèõ ïðîáëåì íàøîãî ì³ñòà. Öÿ ñè-
òóàö³ÿ ìàº áóäè ðàäèêàëüíî çì³íåíà. Êè¿â-
ñüê³ øëÿõîâèêè ìàþòü ïîêàçóâàòè ñòîëè÷-
íèé ð³âåíü ÿêîñò³ ðîáîòè. Öüîãî â³ä íàñ âè-
ìàãàº Ïðåçèäåíò"

Киян запрошують 
на передноворічні ярмарки

ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â óïðàâë³í-
í³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó, 27, 28, 29
ãðóäíÿ â ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ ÿðìàðêè. Çîê-
ðåìà ó ï'ÿòíèöþ òîðãóâàòèìóòü ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,
116, âóë. Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà, 2; ó Äåñíÿí-
ñüêîìó — íà âóë. Ìàðøàëà Æóêîâà (ó ìå-
æàõ ïðîñï. Ë³ñîâîãî òà âóë. Âîëêîâà); ó
Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóë. Ãðîäíåíñüê³é,
1/35-5; ó Ïå÷åðñüêîìó — íà ðîç³ âóë. 
Ë. Ïåðâîìàéñüêîãî òà ². Ìå÷íèêîâà, áóëüâ.
Äðóæáè Íàðîä³â, 8, ïðîâ. Âèíîãðàäíîìó; ó
Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñï. Ïðàâäè, 5-11; ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà âóë. Ï³äë³ñí³é, 8,
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 72/5; ó Ñîëîì'ÿíñüêî-
ìó — íà ïðîñï. Êîìàðîâà, 28 (äî âóë. ×ó-
ìàêà); â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Âî-
ðîâñüêîãî, 2-4, âóë. Ðèçüê³é, 1, ðîç³ âóë.
Ùóñºâà òà Òèðàñïîëüñüêî¿, âóë. ². ßê³ðà, 19,
âóë. Â. Ï³êà, âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 65-À.

Ó ñóáîòó ÿðìàðêóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ — íà âóë. Ìàðøàëà Êîíºâà
(ó ìåæàõ âóë. Â³ëüÿìñà òà Ëîìîíîñîâà); â
Äàðíèöüêîìó — íà âóë. Ðåâóöüêîãî; â Äåñ-
íÿíñüêîìó — íà âóë. Ñàáóðîâà (ó ìåæàõ
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî òà âóë. Áàëüçàêà); â
Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóë. À. Ìàëèøêà, 9-
15; â Îáîëîíñüêîìó — íà ïðîñï. Îáîëîí-
ñüêîìó, 23-43; â Ïå÷åðñüêîìó — íà âóë. 
². Êóäð³ (ó ìåæàõ âóë. Ï. Ëóìóìáè òà ×èãî-
ð³íà); â Ïîä³ëüñüêîìó — íà âóë. Ñâ³òëèöü-
êîãî, 25; â Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà âóë.
Ïðèëóæí³é; â Ñîëîì'ÿíñüêîìó — íà âóë.
Ñòàä³îíí³é, íà ðîç³ âóë. Ìåõàí³çàòîð³â òà
Êóäðÿøîâà; â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë.
Â. Âàñèëåâñüêî¿, 1-17.

Ó íåä³ëþ ÿðìàðêà â³äáóäåòüñÿ â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Äí³ïðîâîäñüê³é, 13/1
(ñåëèùå Âîäîã³í)
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Олена ЗАРЕЦЬКА, Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Н
ині транспортна галузь міста опинилася в досить складній економічній
ситуації. Адже тарифи на проїзд у столиці не змінювалися впродовж п'я�
ти років, а подорожчання витратних матеріалів та недостатній рівень
компенсації за пільговиків призвів до того, що підприємствам галузі не

вистачає доходів навіть на виплату заробітних плат. Саме тому міською владою
було прийняте рішення підняти тарифи на проїзд у всіх видах комунального
транспорту до 3�х грн вже на початку наступного року. Однак для тих, хто ко�
ристується послугами постійно, ціна залишиться незмінною. Нині міська влада
проводить громадське обговорення підняття цін на проїзд.
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Про призначення премії 
Київського міського голови студентам міста

Розпорядження № 187 від 25 листопада 2013 року
Відповідно до позиції 1.9 розділу 5 Додатка 1 до Міської цільової програми підтримки сім’ї та молоді на

2012
2016 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 5/8289, розпо

рядження Київського міського голови від 12 листопада 2002 року № 330 “Про премію Київського міського го

лови студентам міста” (із змінами та доповненнями) та з метою матеріального заохочення студентів вищих
навчальних закладів міста Києва до успішного навчання:

1. Призначити 60 премій Київсь о о місь-
о о олови ст дентам вищих навчальних
за ладів міста Києва І — IV рівнів а редита-
ції в розмірі 1275 (тисяча двісті сімдесят
п’ять) ривень з ідно з спис ом, що додає-
ться.
2. 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 виплат премій Київсь о о
місь о о олови ст дентам міста в межах бю-
джетних призначень по соціальних про рамах

та заходах з питань сім’ї, жіно , молоді та ді-
тей на 2013 рі .
3. Заст пни ам олови Київсь ої місь ої

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

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про призначення стипендії 
Київського міського голови студентам міста

Розпорядження № 188 від 25 листопада 2013 року
Відповідно до позиції 1. 9 розділу 5 Додатка 1 до Міської цільової програми підтримки сім’ї та молоді на

2012
2016 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 5/8289, розпо

рядження Київського міського голови від 12 листопада 2002 року № 331 “Про стипендію Київського міського
голови студентам міста” (із змінами та доповненнями) та з метою матеріального заохочення студентів ви

щих навчальних закладів міста Києва до успішного навчання:

1. Призначити 150 стипендій Київсь о о
місь о о олови ст дентам вищих навчальних
за ладів міста Києва І — IV рівнів а редитації
в розмірі 300 (триста) ривень на місяць, по-
чинаючи з вересня 2013 ро до серпня 2014
ро з ідно з спис ом, що додається.
2. 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 виплат стипендій Київсь о-
о місь о о олови ст дентам міста в межах
бюджетних призначень по соціальних про-
рамах та заходах з питань сім’ї, жіно , моло-

ді та дітей на 2013 рі та передбачити видат-
и при с ладанні бюджетно о запит на 2014
рі в межах ранично о обся .
3. Заст пни ам олови Київсь ої місь ої

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

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про утворення лічильної комісії 
XII сесії Київради VI скликання

Рішення Київської міської ради № 656/10144 від 24 грудня 2013 року
Керуючись статтями 46, 50, 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 31 Регла


менту Київради та з метою забезпечення роботи XII сесії Київради VI скликання — встановлення результа

тів голосувань Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити лічильн омісію Київсь ої місь-
ої ради с ладі п’яти осіб — олови лічиль-
ної омісії та чотирьох членів омісії.
2. Обрати до с лад лічильної омісії деп -

татів:

К рилича М. Я.— олова омісії, Гоць о о
М. М., Дробота Б. В., Гайд а В. М., Костю а
С. А.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про порядок денний пленарного засідання 
XII сесії Київради VI скликання 24.12.2013

Рішення Київської міської ради № 657/10145 від 24 грудня 2013 року
Враховуючи подання постійних комісій, депутатських фракцій та груп Київради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
Внести до поряд денно о пленарно о за-

сідання XII сесії Київради VI с ли ання
24.12.2013 та і питання:
1. Про звернення Київсь ої місь ої ради до

територіальної ромади міста.
2. Про внесення змін до додат а до рішен-

ня Київради від 08 люто о 2013 ро
№ 2/9059 “Про Про рам е ономічно о і соці-
ально о розвит міста Києва на 2013 рі ”.
3. Про внесення змін до рішення Київради

від 08 люто о 2013 ро № 3/9060 “Про бю-

джет міста Києва на 2013 рі ”.
4. Про внесення змін до рішення Київради

від 23.06.2011 № 242/5629 “Про встановлен-
ня місцевих подат ів і зборів в м. Києві”.
5. Про внесення змін до рішення Київради

від 20.06.2002 № 28/28 “Про творення ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради та за-
твердження йо о стр т ри і за альної чи-
сельності".

Заступник міського голови  — 
секретар Київради Г. Герега

Про звернення Київської міської ради 
до територіальної громади міста

Рішення Київської міської ради № 658/10146 від 24 грудня 2013 року
Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону

України “Про столицю України — місто
герой Київ” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зверн тися до територіальної ромади
міста Києва з ідно з додат ом.
2. Офіційно оприлюднити це звернення в

азеті Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”.
3. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань правопоряд , ре ламент та деп тат-
сь ої ети и.

Заступник міського голови  — 
секретар Київради Г. Герега

Додато
до рішення Київсь ої місь ої ради від 24.12.2013 №658/10146

ЗВЕРНЕННЯ
Київської міської ради до територіальної громади міста

Шановні ияни!
Деп тати Київсь ої місь ої ради підтрим -

ють народ У раїни йо о пра ненні до євро-
пейсь ої інте рації шляхом вільно о волеви-

явлення та зібрань, але впевнені, що задля
збереження спо ою Києві та нормально о
ф н ціон вання міста та і зібрання мають
проходити мирном р слі та з дотриманням
вимо за онодавства.
Разом з тим я представни и територіаль-

ної ромади міста Києва висловлюємо сер-
йозн триво з привод сит ації, що с лала-
ся в столиці.
Захоплення адміністративних б дівель,

р йн вання пам’ятни ів, знищення бла о ст-
рою центральної частини міста та нанесення
значних матеріальних збит ів територіальній
ромаді міста Києва не відповідають євро-
пейсь им цінностям.
Та і дії є неприп стимими для демо ратич-

но о с спільства, ос іль и б дь-я і рішення

щодо ом нально о майна територіальної
ромади міста Києва мають прийматися за-
онний спосіб та з рах ванням потреб тери-
торіальної ромади міста Києва.
Ми пере онані, що р х Європ можливий

тіль и при онсолідації с спільства та вирі-
шенні всіх питань мирним шляхом.
Кияни, звертаємось до вас із за ли ом б ти

терпимими, не піддаватися на прово ації, вира-
жати свої по ляди виважено та в мирний спосіб.
Місто Київ — одна з най расивіших сто-

лиць Європи і наші спільні дії мають б ти на-
правлені на її збереження незалежно від то о,
я і політичні наслід и матим ть події, що від-
б ваються останнім часом на території міста.

Заступник міського голови  — 
секретар Київради Г. Герега

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
За інчення розпорядження № 2186 від 29 листопада 2013 ро .

Почато номері за 25 р дня

29) здійснює разом з на овими станова-
ми або самостійно на ові дослідження з ар-
хіво- і до ментознавства, архео рафії, впро-
вадж є в пра ти їх рез льтати, поширює
на ово-технічн інформацію з архівної спра-
ви та діловодства;
30) ор анізов є вивчення, за альнення і

поширення передово о досвід ;
31) подає ви онавчом ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ій місь ій державній ад-
міністрації) пропозиції щодо створення архів-

них станов для централізовано о тимчасо-
во о збері ання архівних до ментів, на ро-
маджених процесі до мент вання сл жбо-
вих, тр дових або інших правовідносин юри-
дичних і фізичних осіб на території міста, та
інших архівних до ментів, що не належать
до Національно о архівно о фонд (тр дових
архівів);
32) в становленом за онодавством по-

ряд та межах повноважень взаємодіє з
територіальними ор анами міністерств, інших

центральних ор анів ви онавчої влади, стр -
т рними підрозділами ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), районними в місті Києві
державними адміністраціями, а та ож підпри-
ємствами, становами та ор анізаціями з ме-
тою створення мов для провадження послі-
довної та з одженої діяльності щодо стро ів,
періодичності одержання і передачі інформа-
ції, необхідної для належно о ви онання по-
ладених на Державний архів завдань та
здійснення запланованих заходів;
33) забезпеч є захист персональних даних;

34) забезпеч є в межах своїх повноважень
ви онання завдань мобілізаційної під отов и,
цивільно о захист населення, дотримання
вимо за онодавства з охорони праці, по-
жежної безпе и;
35) забезпеч є межах своїх повноважень

реалізацію державної політи и стосовно за-
хист інформації з обмеженим дост пом;
36) забезпеч є здійснення заходів щодо

запобі ання і протидії ор пції;
37) от є (бере часть під отовці) прое ти
од, до оворів, прото олів з стрічей деле а-

цій і робочих р п межах своїх повноважень;



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 327 грудня 2013 року

38) постійно інформ є населення про стан
здійснення визначених за оном повнова-
жень;
39) розробляє прое ти розпоряджень ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) з пи-
тань реалізації наданих Державном архів
повноважень;
40) ви он є інші ф н ції, що випливають з

по ладених на Державний архів завдань.
7. Державний архів для здійснення повно-

важень та ви онання по ладених завдань має
право:
отрим вати в становленом поряд від

підрозділів ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій, підприємств, станов і ор ані-
зацій незалежно від форми власності та їх по-
садових осіб, об’єднань ромадян, ромад-
сь их спіло інформацію, до менти та інші
матеріали, необхідні для ви онання по ладе-
них на Державний архів завдань;
отрим вати в становленом поряд до -

менти юридичних осіб з метою виявлення до-
ментів, що підля ають внесенню до Націо-

нально о архівно о фонд , рім тих, що міс-
тять інформацію з обмеженим дост пом;
проводити планові та позапланові перевір-
и архівних підрозділів і сл жб діловодства
державних ор анів, районних в місті Києві
державних адміністрацій, підприємств, ста-
нов та ор анізацій незалежно від форми
власності, об’єднань ромадян, ромадсь их
спіло , релі ійних ор анізацій, а та ож тр до-
вих, приватних архівів з метою здійснення
онтролю за дотриманням за онодавства про
Національний архівний фонд та архівні ста-
нови;
вима ати від юридичних і фізичних осіб, я і

мають архівні до менти, від час створення
я их мин ло понад 50 ро ів, або я і мають на-
мір здійснити відч ження, вивезення за межі
У раїни архівних до ментів, проведення е с-
пертизи цінності та их до ментів;
звертатися до с д з позовом про позбав-

лення власни а до ментів Національно о
архівно о фонд , я ий не забезпеч є належ-
н їх збереженість, права власності на ці до-
менти;
пор ш вати в становленом поряд пи-

тання про з пинення діяльності архівних ста-
нов, я і не забезпеч ють збереженість до -
ментів Національно о архівно о фонд ;
пор ш вати в поряд , встановленом за-
онодавством, питання про притя нення до
відповідальності працівни ів архівних ста-
нов, орист вачів до ментами Національно-
о архівно о фонд та інших осіб, винних
пор шенні за онодавства про Національний
архівний фонд та архівні станови, а та ож
про відш од вання ними збит ів, заподіяних
власни до ментів Національно о архівно о
фонд або повноваженій ним особі;
відвід вати архівні підрозділи і сл жби ді-

ловодства державних ор анів, районних в
місті Києві державних адміністрацій, підпри-
ємств, станов та ор анізацій незалежно від
форми власності та об’єднань ромадян, ро-
мадсь их спіло з правом дост п до їх до -
ментів, за винят ом тих, що з ідно із за оно-
давством спеціально охороняються;

становлювати ціни на роботи і посл и,
що ви он ються Державним архівом;

орист ватися в становленом поряд ін-
формаційними базами ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), системами зв’яз і о-
м ні ацій, мережами спеціально о зв’яз та
іншими технічними засобами;
зал чати до ви онання о ремих робіт,
часті вивченні питань архівної справи і ді-
ловодства спеціалістів, фахівців інших стр -
т рних підрозділів ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації), підприємств, станов та
ор анізацій (за по одженням з їх ерівни а-
ми), представни ів ромадсь их об’єднань
(за з одою);
вносити в становленом поряд пропо-

зиції щодо дос оналення правління архів-
ною справою та діловодством на території
Києва;
с ли ати в становленом поряд наради,

проводити семінари та онференції з питань,
що належать до йо о омпетенції.
8. Державний архів процесі ви онання

по ладених на ньо о завдань взаємодіє з від-
повідними профільними омісіями Київсь ої
місь ої ради, іншими стр т рними підрозді-
лами ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-

ції), районними в місті Києві державними ад-
міністраціями, а та ож підприємствами, ста-
новами, ор анізаціями незалежно від форми
власності, ромадсь ими спіл ами, об’єднан-
нями ромадян.
9. Державний архів очолює дире тор, я о о

призначає на посад і звільняє з посади о-
лова Київсь ої місь ої державної адміністрації
за поданням заст пни а олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації — ерівни а
апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) за по одженням з У рдержархівом.
Кваліфі аційні вимо и до дире тора: на о-

вий ст пінь андидата на без вимо до ста-
ж роботи або повна вища освіта відповідно-
о напрям під отов и (ма істр, спеціаліст);
післядипломна освіта в ал зі правління,
стаж роботи за фахом державній сл жбі на
ерівних посадах чи стаж роботи за фахом на
ерівних посадах в інших сферах не менше 5
ро ів.
Дире тор має двох заст пни ів, я их при-

значає на посад і звільняє з посади олова
Київсь ої місь ої державної адміністрації за
поданням дире тора, по одженим з заст п-
ни ом олови Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації — ерівни ом апарат ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) та У рдерж-
архівом.
Кваліфі аційні вимо и до заст пни ів ди-

ре тора: повна вища освіта відповідно о на-
прям під отов и (ма істр, спеціаліст), після-
дипломна освіта в ал зі правління, стаж ро-
боти за фахом державній сл жбі на ерівних
посадах не менше 3 ро ів або стаж роботи за
фахом на ерівних посадах в інших сферах не
менше 5 ро ів.
10. Дире тор Державно о архів :
здійснює ерівництво діяльністю Держав-

но о архів , несе персональн відповідаль-
ність за ор анізацію та рез льтати йо о діяль-
ності, визначає ст пінь відповідальності своїх
заст пни ів і ерівни ів стр т рних підрозді-
лів Державно о архів ;
подає на затвердження встановленом

поряд положення про Державний архів;
затвердж є положення про стр т рні під-

розділи, посадові інстр ції працівни ів Дер-
жавно о архів та розподіляє обов’яз и між
ними;
план є робот Державно о архів ;
вживає заходів до дос оналення ор аніза-

ції та підвищення ефе тивності роботи Дер-
жавно о архів ;
видає межах своїх повноважень на ази,

ор анізов є і онтролює їх ви онання;
затвердж є спис и джерел форм вання

архівних відділів районних в місті Києві дер-
жавних адміністрацій;

встановленом поряд подає на затвер-
дження прое ти ошторис та штатно о роз-
пис Державно о архів в межах визначеної
раничної чисельності та фонд оплати праці
йо о працівни ів;
розпоряджається оштами Державно о ар-

хів в межах затверджено о на йо о триман-
ня ошторис ;
здійснює добір адрів, призначає на поса-

ди і звільняє з посад працівни ів Державно о
архів ;
виріш є питання про видач до ментів На-

ціонально о архівно о фонд , що збері ають-
ся Державном архіві, юридичним особам
тимчасове орист вання поза Державним ар-
хівом та про дост п орист вачів до роботи
над до ментами;
по одж є призначення на посади та звіль-

нення з посад начальни ів архівних відділів
районних в місті Києві державних адміністра-
цій;
проводить особистий прийом ромадян з

питань, що належать до повноважень Дер-
жавно о архів ;
забезпеч є дотримання працівни ами Дер-

жавно о архів правил вн трішньо о тр дово-
о розпоряд та ви онавсь ої дисципліни;
ор анізов є робот з підвищення рівня

професійної омпетентності працівни ів Дер-
жавно о архів ;
в межах повноважень представляє інтере-

си Державно о архів взаємовідносинах з
іншими стр т рними підрозділами ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації), районними в
місті Києві державними адміністраціями, під-
приємствами, становами та ор анізаціями;
вносить пропозиції щодо роз ляд на засі-

данні оле ії ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) питань, що належать до омпе-

тенції Державно о архів , та розробляє про-
е ти відповідних рішень;
здійснює інші повноваження, в межах чин-

но о за онодавства, необхідні для ви онання
по ладених на Державний архів завдань.
11. У Державном архіві для по оджено о

вирішення питань, що належать до йо о ом-
петенції, творюється оле ія с ладі дире -
тора Державно о архів ( олова оле ії) та
йо о заст пни ів за посадою, а та ож інших
працівни ів Державно о архів .
Рішення оле ії проводяться в життя на а-

зами дире тора Державно о архів .
12. Для проведення е спертизи цінності

до ментів Державний архів творює е с-
пертно-перевірн омісію.
С лад та положення про е спертно-пере-

вірн омісію затвердж є дире тор Держав-
но о архів відповідно до Типово о положен-
ня, затверджено о У рдержархівом.
13. Для роз ляд питань проведення на о-

во-дослідної та видавничої роботи сфері
архівної справи та діловодства, вирішення ін-
ших питань відповідно до по ладених зав-
дань Державном архіві мож ть творюва-
тися постійно діючі та тимчасові ради і омі-
сії.
С лад цих рад і омісій та положення про

них затвердж є дире тор Державно о архів .
14. Державний архів трим ється за рах -

но оштів бюджет міста Києва.
Фінанс вання Державно о архів , зміцнен-

ня йо о матеріально-технічної бази здійсню-
ється через оловно о розпорядни а бю-

джетних оштів-Департамент льт ри ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації).
Стр т ра Державно о архів затвердж є-

ться розпорядженням ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації).
Штатний розпис Державно о архів в ме-

жах раничної чисельності і фонд оплати
праці йо о працівни ів затвердж є олова Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрацій після
е спертизи, проведеної Департаментом
льт ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) та Департаментом фінансів ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації).
15. Майно Державно о архів є ом наль-

ною власністю територіальної ромади міста
Києва і за ріплене за ним на праві оператив-
но о правління.
16. Державний архів є юридичною особою

п блічно о права, має самостійний баланс,
рах н и в бан івсь их становах, ор анах
Державної азначейсь ої сл жби У раїни, пе-
чат із зображенням Державно о ерба
У раїни та своїм наймен ванням.
17. Припинення Державно о архів здій-

снюється за рішенням Київсь ої місь ої ради
в поряд , визначеном за онодавством
У раїни.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про затвердження змін до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

та визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 12 травня 2010 р. № 355 

“Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій”

Розпорядження № 2299 від 24 грудня 2013 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та

пункту 2 статті 7 Закону України “Про житлово
комунальні послуги”, з метою упорядкування тарифів на по

слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого само

врядування:

1. Затвердити Зміни до дея их розпоря-
джень ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції), що додаються.
2. Визнати та им, що втратило чинність,

розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 12 травня 2010 р. № 355 “Про
встановлення тарифів на посл и з триман-
ня б дин ів і спор д та приб дин ових тери-
торій”.
3. Підп н т 3.5. п н т 3 розпорядження

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
26 вітня 2011 р. № 617 “Про встановлення
тарифів та стр т ри тарифів на посл и з т-
римання б дин ів і спор д та приб дин ових
територій та внесення змін до дея их розпо-
ряджень ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої

ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції)” ви лючити.
4. Підп н т 3.3. п н т 3 розпорядження

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
17 травня 2011 р. № 738 “Про встановлення
тарифів та стр т ри тарифів на посл и з т-
римання б дин ів і спор д та приб дин ових
територій та внесення змін до дея их розпо-
ряджень ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції)” ви лючити.
5. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Виконуючий обов’язки голови  
А. Голубченко

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

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
24.12.2013 № 2299

Зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1. У Тарифах на посл и з тримання б -
дин ів і спор д та приб дин ових територій
для житлово-б дівельних ооперативів,
об’єднань співвласни ів ба ато вартирних
б дин ів та інших балансо трим вачів жилих
б дин ів, повноважених ними осіб або пра-
вителів жилих б дин ів, по оджених розпоря-
дженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 12 вітня 2010 р. № 250, позиції
№№ 42, 43, 44, 84 ви лючити.
2. У Тарифах та стр т рі тарифів на посл -

и з тримання б дин ів і спор д та приб -
дин ових територій для житлово-е спл ата-
ційних ор анізацій ом нальної форми влас-
ності, житлово-б дівельних ооперативів,
об’єднань співвласни ів ба ато вартирних
б дин ів та інших балансо трим вачів жилих
б дин ів, повноважених ними осіб або пра-
вителів жилих б дин ів по ожном б дин

о ремо, встановлених розпорядженням ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) від 24
р дня 2010 р. № 1164, позиції №№ 61, 62
ви лючити.
3. У Тарифах та стр т рі тарифів на посл -

и з тримання б дин ів і спор д та приб -
дин ових територій, я і надаються с б’є та-
ми осподарювання по ожном б дин
о ремо для здійснення розрах н ів із спожи-
вачами, в залежності від оплати останніми
(не пізніше або після 20 числа місяця, що на-
стає за розрах н овим), встановлених розпо-
рядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 29 р дня 2010 р. № 1221, по-
зицію № 8270 ви лючити.
4. У Тарифах та стр т рі тарифів на посл -

и з тримання б дин ів і спор д та приб -
дин ових територій, я і надаються с б’є та-
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ми осподарювання по ожном б дин
о ремо для здійснення розрах н ів із спожи-
вачами, в залежності від оплати останніми
(не пізніше або після 20 числа місяця, що на-
стає за розрах н овим), встановлених розпо-
рядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 26 вітня 2011 р. № 617, пози-
ції №№ 172, 173, 180, 193-196 ви лючити.
5. У Тарифах та стр т рі тарифів на посл -

и з тримання б дин ів і спор д та приб -
дин ових територій, я і надаються с б’є та-
ми осподарювання по ожном б дин
о ремо для здійснення розрах н ів із спожи-
вачами в залежності від оплати останніми (не
пізніше або після 20 числа місяця, що настає
за розрах н овим), встановлених розпоря-
дженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-

ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 26 травня 2011 р. № 830, позиції
№№ 453, 1841, 1903 ви лючити.
6. У Тарифах та стр т рі тарифів на посл -

и з тримання б дин ів і спор д та приб -
дин ових територій, я і надаються с б’є та-
ми осподарювання по ожном б дин
о ремо для здійснення розрах н ів із спожи-
вачами, в залежності від оплати останніми
(не пізніше або після 20 числа місяця, що на-
стає за розрах н овим), встановлених розпо-
рядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 23 червня 2011 р. № 1048, по-
зиції №№ 35, 36 ви лючити.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів
до реалізації інвестиційних проектів
Розпорядження № 2163 від 29 листопада 2013 року

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

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

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

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

дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22
жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 10 жовтня 2013 року № 50/2013), з метою підвищення ефективності
залучення інвесторів до розвитку економіки міста Києва, з межах функцій органу місцевого самоврядуван

ня:

1. Затвердити перелі об’є тів, я і потре-
б ють зал чення інвестицій, що додається.
2. Визначити ом нальн орпорацію “Ки-

ївавтодор” замовни ом реалізації прое тів та
замовни ом під отовчих (передінвестицій-
них) робіт для проведення інвестиційних он-
рсів по об’є тах інвест вання, зазначених

п н ті 1 цьо о розпорядження.
Ком нальній орпорації “Київавтодор”:
3.1. Розробити орієнтовні техні о-е оно-

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

орієнтовні техні о-е ономічні по азни и, пе-
редпрое тні пропозиції з Департаментом міс-
тоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), Департаментом
транспортної інфрастр т ри ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації), Департаментом
земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації), Департаментом б дівниц-
тва та житлово о забезпечення ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) та Департамен-
том ом нальної власності м. Києва ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) по об’є тах
інвест вання, зазначених п н ті 1 цьо о
розпорядження.
3.3. Вирішити в становленом поряд

майново-правові питання та питання, по-
в’язані з орист ванням земельними ділян а-
ми.
3.4. Надати по оджені орієнтовні техні о-

е ономічні по азни и, передпрое тні пропо-

зиції та пропозиції до мов он рс до Де-
партамент е ономі и та інвестицій ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) в становле-
ном поряд для під отов и мов он рс .
4. Департамент містоб д вання та архі-

те т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції), Департамент транспортної інфрастр -
т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації),
Департамент земельних рес рсів ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації), Департа-
мент б дівництва та житлово о забезпечен-
ня ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) та
Департамент ом нальної власності м. Ки-
єва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
за запитами ом нальної орпорації “Київ-
автодор” надавати необхідні виснов и та ма-
теріали для під отов и техні о-е ономічиих
по азни ів, передпрое тних пропозицій по
об’є тах інвест вання, зазначених п н ті 1
цьо о розпорядження.
5. Постійно діючій он рсній омісії по за-

л ченню інвесторів до фінанс вання б дів-
ництва, ре онстр ції, реставрації тощо об’-
є тів житлово о та нежитлово о призначення,
незавершено о б дівництва, інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва
провести інвестиційний он рс із зал чення
інвестора в становленом поряд .
6. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Голова О. Попов

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

Про виділення коштів резервного фонду бюджету міста Києва
для виконання робіт, пов’язаних із запобіганням виникненню

надзвичайної ситуації, із заміни
водопровідних мереж на аварійних ділянках 

на вул. Шевченка від вул. Повітрофлотської до вул. Радянської
та на вул. Леніна від вул. Героїв Війни до вул. Леніна, 47 

в мікрорайоні Жуляни в Солом’янському районі
Розпорядження № 2161 від 29 листопада 2013 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 “Про затвердження
Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” та з метою виділення коштів резервного фонду
бюджету міста Києва для виконання робіт, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації,
із заміни водопровідних мереж на аварійних ділянках на вул. Шевченка від вул. Повітрофлотської до вул.
Радянської та на вул. Леніна від вул. Героїв Війни до вул. Леніна, 47 в мікрорайоні Жуляни в Солом’янсько

му районі, враховуючи протокол Постійної комісії з питань техногенно
екологічної безпеки та надзвичай

них ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17
червня 2013 року № 50 “Про технічний стан та умови подальшої експлуатації водогону в мікрорайоні Жуля

ни в Солом’янському районі”:

1. Виділити Департамент житлово- ом -
нальної інфрастр т ри ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) 2400,403 тис. ривень
для ви онання робіт, пов’язаних із запобі ан-
ням вини ненню надзвичайної сит ації, із замі-

ни водопровідних мереж на аварійних ділян ах
на в л. Шевчен а від в л. Повітрофлотсь ої до
в л. Радянсь ої та на в л. Леніна від в л. Геро-
їв Війни до в л. Леніна, 47 в мі рорайоні Ж ля-
ни в Солом’янсь ом районі.
2. Департамент фінансів ви онавчо о ор-

ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) здійснити зазначені
п н ті 1 цьо о розпорядження видат и за

рах но оштів резервно о фонд бюджет
міста Києва.
3. Визначити П блічне а ціонерне товари-

ство “А ціонерна омпанія “Київводо анал”
замовни ом ви онання робіт, пов’язаних із
запобі анням вини ненню надзвичайної сит -
ації, із заміни водопровідних мереж на ава-
рійних ділян ах на в л. Шевчен а від в л. По-
вітрофлотсь ої до в л. Радянсь ої та на в л.
Леніна від в л. Героїв Війни до в л. Леніна, 47
в мі рорайоні Ж ляни в Солом’янсь ом
районі.
4. П блічном а ціонерном товариств

“А ціонерна омпанія “Київводо анал”:
4.1. Забезпечити ви онання робіт, пов’яза-

них із запобі анням вини ненню надзвичай-
ної сит ації, із заміни водопровідних мереж
на аварійних ділян ах на в л. Шевчен а від
в л. Повітрофлотсь ої до в л. Радянсь ої та
на в л. Леніна від в л. Героїв Війни до в л.
Леніна, 47 в мі рорайоні Ж ляни в Солом’ян-
сь ом районі.

4.2. Визначити в становленом поряд
енеральні прое тн та підрядн б дівельн
ор анізації для прое т вання та ви онання
робіт, передбачених п н ті 1 цьо о розпо-
рядження.
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) спільно з П блічним а ціонерним
товариством “А ціонерна омпанія “Київво-
до анал” провести перевір причин пош о-
дження водопровідних мереж на аварійних
ділян ах на в л. Шевчен а від в л. Повітро-
флотсь ої до в л. Радянсь ої та на в л. Лені-
на від в л. Героїв Війни до в л. Леніна, 47 в
мі рорайоні Ж ляни в Солом’янсь ом райо-
ні та в разі виявлення винних вжити заходів
щодо відш од вання витрат бюджет на за-
побі ання вини ненню надзвичайної сит ації.
6. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 17 січня 2012 року № 63 

“Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення 
інвесторів до реалізації проектів будівництва та експлуатації

паркінгів з об’єктами транспортної інфраструктури 
та/або обслуговування населення, а також влаштування 

та експлуатації відкритих автостоянок з об’єктами транспортної
інфраструктури та/або обслуговування населення у м. Києві”

Розпорядження № 2162 від 29 листопада 2013 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк


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

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

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

шеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням ви

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 ро

ку № 1403 (протокол від 24 вересня 2013 року № 49/2013), з метою підвищення ефективності залучення інвес

торів до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. У підп н ті 3.1. п н т 3 розпорядження
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
17 січня 2012 ро № 63 “Про проведення ін-
вестиційних он рсів із зал чення інвесторів
до реалізації прое тів б дівництва та е спл -
атації пар ін ів з об’є тами транспортної ін-
фрастр т ри та/або обсл ов вання насе-
лення, а та ож влашт вання та е спл атації
від ритих автостояно з об’є тами транс-
портної інфрастр т ри та/або обсл ов ван-
ня населення м. Києві” слова “Головним
правлінням транспорт та зв’яз ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)” замінити
словами “Департаментом транспортної ін-
фрастр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації)”.
2. Унести до Перелі об’є тів, я і потреб -

ють зал чення інвестицій, затверджено о
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) від 17 січня 2012 ро № 63
(в реда ції розпорядження ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 12 вересня 2013
ро № 1601) та і зміни:
2.1. П н т 2 перелі ви ласти та ій ре-

да ції:
“2. Б дівництво пар ін з об’є тами транс-

портної інфрастр т ри та/або обсл ов ван-
ня населення на просп. А адемі а Палладіна,
23 Святошинсь ом районі.”
2.2. Доповнити п н т 4 перелі новим під-

п н том 4.3. та о о зміст :
“4.3. На перетині в л. Оноре де Бальза а та

в л. Костянтина Дань евича Деснянсь ом
районі”.

Голова О. Попов

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

об’єктів електропостачання ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНВЕСТ НОВАЦІЯ”

Розпорядження № 2160 від 29 листопада 2013 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської

ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіаль

ної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструк

тури”, враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНВЕСТ НОВАЦІЯ” (лист від 17
жовтня 2013 року № 41) та Протокол Загальних Зборів Учасників від 18 жовтня 2013 року, з метою надійного ут

римання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти до ом нальної власності тери-
торіальної ромади міста Києва і передати
володіння та орист вання п блічном а ціо-
нерном товариств “КИЇВЕНЕРГО” об’є ти
еле тропостачання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНВЕСТ НОВАЦІЯ”
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
27.09.2001 (зі змінами та доповненнями), я
ладено між АК “Київенер о” та Київсь ою

місь ою державною адміністрацією.
2. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) забезпечити приймання-передач об’є -
тів еле тропостачання, зазначених п н ті 1

цьо о розпорядження на мовах, визначених
відповідною У одою.
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації— ерівни апарат ви 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 першо о заст пни а оло-
ви Київсь ої місь ої державної адміністрації Го-
л бчен а А. К. з ідно з розподілом обов’яз ів.

Голова О. Попов

З додатком до розпорядження 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 527 грудня 2013 року

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо : 202-61-77, 202-61-76.

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації — па ет а цій П блічно о а ціонерно о товариства "А ро омбінат "Калита" ( од ЄДРПОУ 00857290)

іль ості 16 400 000 (шістнадцять мільйонів чотириста тисяч) шт , що становлять 9,53 % стат тно о апітал товариства і належать до ом нальної власності територіальної ромади м. Києва

1.Назва об'є та: па ет а цій П блічно о а ціо-
нерно о товариства "А ро омбінат "Калита" ( од
ЄДРПОУ 00857290) іль ості 16 400 000 (шіст-
надцять мільйонів чотириста тисяч) шт , що ста-
новлять 9,53 % стат тно о апітал товариства.

Номінальна вартість однієї а ції — 0,25 (н ль ці-
лих двадцять п'ять сотих) ривень.

Форма вип с а цій — бездо ментарна.

Збері ач — од ЄДРПОУ 33575999, Товариство
з обмеженою відповідальністю "Перше реєстра-
ційне бюро".

Депозитарій — од ЄДРПОУ 30370711, П блічне
а ціонерне товариство "Національний депозитарій
У раїни".

2.Почат ова ціна продаж па ет а цій:
5 095 000 (п'ять мільйонів дев'яносто п'ять тисяч)
ривень, без ПДВ.

3. Хара теристи а ПАТ:

П блічне а ціонерне товариство "А ро омбінат
"Калита" створено я Сільсь о осподарсь е від-
рите а ціонерне товариство "А ро омбінат "Кали-
та" відповідно до на аз Фонд державно о майна
У раїни від 23.03.2000 р. № 7-АТ (з рах ванням
розпорядження Кабінет Міністрів У раїни від
13.09.2001 р. № 412-р та на аз Фонд державно-
о майна У раїни від 10.12.2001 № 2281) шляхом
перетворення рад осп - омбінат "Калитянсь ий"
від рите а ціонерне товариство в процесі прива-

тизації.

П блічне а ціонерне товариство "А ро омбінат
"Калита" є повним правонаст пни ом прав та обо-
в’яз ів Сільсь о осподарсь о о від рито о а ціо-
нерно о товариства "А ро омбінат "Калита".

Код за ЄДРПОУ: 00857290.

Місце розташ вання: 07420, Київсь а область,
Броварсь ий район, смт. Калита, в л. Червоноар-
мійсь а, б д. 14.

Юридична адреса: 07420, Київсь а область,
Броварсь ий район, смт. Калита, в л. Червоноар-
мійсь а, б д. 14.

Відомості про земельн ділян та б дівлі:

- площа земельної ділян и ( а) — 66;

- за альна площа б дівель (м2) — 211740,5.

Середньооблі ова чисельність працівни ів ста-
ном на 30.06.2013 р. (чол.) — 482.

Вид діяльності — розведення свиней.

Розмір стат тно о апітал станом на

30.06.2013 р. (тис. рн.) — 43032,0.

Балансова вартість основних фондів станом на
30.06.2013 р. (тис. рн.) — 139245,6.

Знос основних фондів станом на 30.06.2013 р.
(тис. рн./% від первісної вартості основних фон-
дів) — 76155,0/54,7 %.

Збито за І півріччя 2013 ро (тис. рн.) —
13943,0.

Забор ованість станом на 30.06.2013 р. (тис.
рн.):

- дебіторсь а — 27189,0;

- редиторсь а — 48352,0.

Дохід (вир ч а від реалізації товарів, робіт, пос-
л ) за І півріччя 2013 ро (тис. рн.) — 62573,0.

Вартість а тивів станом на 30.06.2013 р.
(тис. рн.) — 167324,0.

Монопольне (домін юче) становище на товар-
них рин ах: не займає.

Обся и ви идів та с идів забр днюючих речовин
нав олишнє природне середовище: за 1-ше пів-

річчя 2013 ро обся и ви идів 241,58 тонн та с и-

дів забр днюючих речовин 37,76 тонн.

Утворення і розміщення відходів 37,76 тонн
(тимчасове розміщення до передачі спеціалізова-
ним підприємствам).

Стан земельної ділян и, природоохоронно о об-
ладнання та спор д — задовільний.

Інформація про сплат е оло ічних зборів та
платежів ( разі їх наявності) — за 1-ше півріччя
2013 ро сплачено 34721,33 рн.

4. А ціон проводиться відповідно до за о-
нодавства У раїни про приватизацію.

Умови продаж :

Переможець а ціон протя ом п'яти робочих
днів з дня проведення а ціон на ористь ПрАТ
"У раїнсь а міжбан івсь а валютна біржа" сплач є
біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від
ціни продаж , я ий встановлюється біржею.

Додат ові мови:

В межах належних орпоративних прав по -
пець зобов'язаний сприяти:

- забезпеченню збереження основних видів ді-
яльності товариства та дося ненні забезпечення

ви онання основних цілей діяльності відповідно до
Стат т Товариства;

- не доп с ати звільнення працівни ів товарис-
тва з ініціативи по пця чи повноважено о ним
ор ан (за винят ом звільнення на підставі п н т
6 частини першої статті 40 Коде с за онів У раї-
ни про працю або вчинення працівни ом дій, за я і
за онодавством передбачено звільнення на під-
ставі п н тів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Коде -
с за онів У раїни про працю) протя ом шести мі-
сяців від дати переход права власності на па ет
а цій;

- ви он вати в повном обсязі вимо и чинно о
оле тивно о до овор протя ом стро йо о дії;

- забезпеч вати здійснення витрат товариством
на охорон праці відповідно до За он У раїни
"Про охорон праці".

5. А ціон б де проведено 31 січня 2014 ро-
на ПрАТ "У раїнсь а міжбан івсь а валютна бір-

жа" ( од ЄДРПОУ 22877057) за адресою: 04070,
м. Київ, в л. Межи ірсь а, б д. 1. Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються в
понеділо -четвер з 09.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні з 09.00 до 17.00, обідня перер-
ва з 13.00 до 14.00 за адресою: 04070, м. Київ,
в л. Межи ірсь а, б д. 1, ПрАТ "У раїнсь а між-
бан івсь а валютна біржа".

7. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до
дати проведення а ціон .

8. Реєстраційний внесо с мі 17 (сімнадцять)
ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но
№ 26504053100211 КРУ ПАТ КБ "ПриватБан ",
од бан 321842, од 22877057, отрим вач:
ПрАТ "У раїнсь а міжбан івсь а валютна біржа".

9. Гарантійний внесо в с мі 509 500 (п'ятсот
дев'ять тисяч п'ятсот) ривень без ПДВ сплач єть-
ся на рах но № 26504053100211 КРУ ПАТ КБ
"ПриватБан ", од бан 321842, од 22877057,
отрим вач: ПрАТ "У раїнсь а міжбан івсь а валют-
на біржа".

10. Засоби платеж — рошові ошти.

11. Ознайомитися з об'є том можна в робочі
дні за адресою: 07420, Київсь а область, Бровар-
сь ий район, смт. Калита, в л. Червоноармійсь а,
б д. 14, тел. (044) 499-90-64.

12. Одержати додат ов інформацію можна за
телефоном: (044) 461-54-30; фа с (044) 461-54-28;
202-61-85.

ПОКАЗНИКИ
е ономічної діяльності ПАТ "А ро омбінат "Калита" за останні ро и

№ з/п Наймен вання по азни а 2011 рі 2012 рі І півріччя
2013 ро

1 2 3 4 5

1 Обся реалізації прод ції товариства, тис. рн. 154597,0 149455,0 62573,0

2 Собівартість реалізованої прод ції (товарів, робіт, посл ),
тис. рн. 152671,0 157052,0 76516,0

3 Рентабельність реалізованої прод ції 1,3 -5,1 -22,3

4 Величина чисто о приб т (збит ), тис. рн. +1926,0 -7597,0 -13943,0

АКТИВ

5 Необоротні а тиви, тис. рн. 99072,0 95796,0 93112,0

6 Оборотні а тиви, тис. рн. 89688,0 72482,0 74120,0

7 Витрати майб тніх періодів, тис. рн. 16,0 9,0 92,0

8 Необоротні а тиви та р пи виб ття, тис. рн. -

188776,0 168287,0 167324,0

ПАСИВ

10 Вартість власно о апітал , тис. рн. 74295,0 64474,0 35325,0

11 Забезпечення наст пних витрат і платежів, тис. рн. 68,0 302,0

12 Дов остро ові зобов'язання, тис. рн. 24160,0 71296,0 17423,0

13 Поточні зобов'язання, тис. рн. 90253,0 32215,0 114576,0

14 Доходи майб тніх періодів, тис. рн. - - -

15 Баланс пасивів, тис. рн. 188776,0 168287,0 167324,0

№
п/п

Балансо трим вач (юридична адреса, онта тний те-
лефон)

Дані про об'є т оренди

Хара терис-
ти а Місцезнаходження За альна

площа, в.м

Запропонована заявни ом
мета ви ористання примі-

щення

Стро оренди
запропонований

заявни ом

Орендна плата
за 1 в.м, рн.

Розмір місячної
орендної плати,

рн.

1

КП "Київжитлоспеце спл атація" (01001, м.Київ, Володи-
мирсь а, 51а, 234-02-62, 234-89-45)

1, 2 поверхи,
підвал Юри Гната 9 літ А 16,30 Офіс

Станом на жовтень 2013

2 ро и 364 дні 91,79 1496,23

2

1, 2 поверхи,
підвал Юри Гната 9 літ А 73,70 С лад

Станом на листопад 2013

2 ро и 364 дні
68,49

12582,07
2 поверх Юри Гната 9 літ А 88,00 Офіс 85,62

3 1, 2 поверхи,
підвал П люя Івана 5 літ.А 218,90 Ком нальне підприємство

Станом на жовтень 2013

2 ро и 364 дні 29,53 6465,00

4 1, 2 поверхи,
підвал Фр нзе 4 літ.А 46,00 Громадсь а ор анізація

Станом на вересень 2013

2 ро и 364 дні 1 рн на рі

5

Ком нальне підприємство "Київпастранс" (04080, Фр нзе,
132 , 4681073)

2 поверх Фр нзе 132 літ.А 68,50 Офіс
Станом на 31.10.2013

2 ро и 364 дні 79,55 5449,09

6 2 поверх Фр нзе 132 літ.А 37,20 Офіс
Станом на 31.10.2013

2 ро и 364 дні 79,75 2966,59

7 1 поверх Фр нзе 132 .27 103,96 С лад
Станом на 31.10.2013

2 ро и 364 дні 24,26 2522,22

8 1 поверх Усен а Павла 7 /9, К.2 40,00 С лад
Станом на 31.08.2013

2 ро и 364 дні 32,28 1291

9 1 поверх Фр нзе 132 .26 46,38 С лад
Станом на 31.10.2013

2 ро и 364 дні 25,05 1161,81

10

Ком нальне підприємство по охороні, триманню та е с-
пл атації земель водно о фонд м. "Києва "Плесо" (02660,
Ми ільсь о-слобідсь а, 7 , 416-54-46,416-41-19,416-15-44)

1 поверх Гідропар , О.Долобець ий,
Пляж "Венеція" б/н Венеція 80,00

Кафе, я е не здійснює про-
даж товарів піда цизної р -

пи

Станом на 31.10.2013

2 ро и 364 дні 52 4159,77

11 1 поверх Героїв Дніпра 43 Б .1 30,00 Тор овельний об'є т з прода-
ж ни , азет і ж рналів

Станом на 08.11.2013

2 ро и 364 дні 153,95 4618,55

12 1 поверх Героїв Дніпра 43 Б К.2 30,00 Тор овельний об'є т з прода-
ж ни , азет і ж рналів

Станом на 08.11.2013

2 ро и 364 дні 153,95 4618,55

13 Ком нальне підприємство "Київсь ий метрополітен" 03055,
м. Київ, просп. Перемо и, 35, тел: 238-44-21, 238-44-46

приміщення
№ 47 перехо-
д станції

станція метро "Святошин" 7,00
Розміщення тор ово о об'є -
та з продаж ни , азет і

ж рналів

Станом на 31.07.2013

2 ро и 364 дні 151,10 1057,10

14
Державна станова "Київсь ий місь ий лабораторний центр
держсанепідемсл жби У раїни" (01004, Червоноармійсь а,

4 , 2340646 2343515 2345967)
1, 2 поверхи Де тярівсь а 43 А 42,60 Розміщення державної ста-

нови

Станом на 26.11.2013

2 ро и 364 дні 107,98 4642,5

15
Державна подат ова інспе ція в Оболонсь ом районі Го-
ловно о правління Міндоходів м. Києві 04213, м. Київ,

просп. Героїв Сталін рада, 58, 468-72-83.
1 поверх Героїв Сталін рад , 56-Б 2,00

для розміщення тор овель-
них автоматів, що відп с а-
ють продовольчі товари

Станом на 16.10.2013

2 ро и 364 дні 126,48 252,96

16
Державна подат ова інспе ція Дніпровсь ом районі Го-
ловно о правління Міндоходів м. Києві 02094, м. Київ,

б льв. Верховної Ради, 24-Б, 573-23-53.
1 поверх Хар івсь е шосе, 4-А 2,00

для розміщення тор овель-
них автоматів, що відп с а-
ють продовольчі товари

Станом на 16.10.2013

2 ро и 364 дні 133,92 267,84

17
Державна подат ова інспе ція Шевчен івсь ом районі

Головно о правління Міндоходів м. Києві, 04107, м. Київ,
в л. Ба ов тівсь а, 26, 482-34-86.

1 поверх Політехнічна, 5-А 2,00
для розміщення тор овель-
них автоматів, що відп с а-
ють продовольчі товари

Станом на 16.10.2013

2 ро и 364 дні 140,36 282,72
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та
інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ою місь ою державною адміністрацією) відпо-
відно до рішення Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007
№ 528/1189 "Про затвердження Положення про поря-
до проведення інвестиційних он рсів для б дівниц-
тва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о
та нежитлово о призначення, незавершено о б дівниц-
тва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Киє-
ва", розпорядження Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації від 22.10.2007 № 1403 "Про затвердження
с лад постійно діючої он рсної омісії по зал ченню
інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції,
реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о
призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва" (зі змінами)
та розпорядження Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації від 17.01.2012 № 63 "Про проведення інвестицій-
них он рсів із зал чення інвесторів до реалізації про-
е тів б дівництва та е спл атації пар ін ів з об'є тами
транспортної інфрастр т ри та/або обсл ов вання
населення, а та ож влашт вання та е спл атації від ри-
тих автостояно з об'є тами транспортної інфрастр -
т ри та/або обсл ов вання населення місті Києві" (зі
змінами).

1. Інформація про об'є т інвест вання:

1.1. Об'є том інвест вання є б дівництво ба аторів-
нево о пар ін з об'є тами транспортної інфрастр т -
ри, приміщеннями тор івельно-офісно о та соціально
поб тово о призначення на перетині в л. Оноре де
Бальза а та в л. Костянтина Дань евича Деснянсь о-
м районі

1.2. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и Об'є -
т інвест вання:

1.3. За альна площа земельної ділян и — 0,7258 а

1.4. Орієнтовна вартість б дівництва об'є т інвес-
т вання — 28 530, 00 тис. рн. (Двадцять вісім мільйо-
нів п'ятсот тридцять тисяч ривень, 00 оп.) без рах -
вання ПДВ.

1.5 Остаточні техні о-е ономічні по азни и Об'є т
інвест вання, йо о ф н ціональне призначення та пло-
ща визначатим ться Інвестором на підставі розробле-
ної прое тної до ментації.

2. У ладання інвестиційно о до овор з пере-
можцем он рс та о ремі йо о мови:

2.1. Переможець он рс — Інвестор визначається
рішенням постійно діючої он рсної омісії по зал чен-
ню інвесторів та затвердж ється розпорядженням ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).

2.2. Замовни ом під отовчих робіт та замовни ом
б дівництва об'є т інвест вання є ом нальне підпри-
ємство "Київтранспар сервіс" (далі — Замовни ).

2.3. Замовни забезпеч є оформлення правовста-

новлюючих до ментів на право орист вання земель-
ною ділян ою, необхідною для б дівництва Об'є т ін-
вест вання.

2.4. Прое т вання та б дівництво Об'є т інвест -
вання відб вається відповідно до ладено о інвести-
ційно о до овор між Інвестором, Замовни ом та Ор а-
нізатором он рс , а та ож інших пов'язаних до ово-
рів/ од, ладених разі необхідності між Інвестором
та Замовни ом.

2.5. Умовами інвестиційно о до овор , в межах чин-
но о за онодавства У раїни, може передбачатись пов-
не або част ове деле вання прав та обов'яз ів Замов-
ни а б дівництва Інвестор .

2.6. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної
власності територіальної ромади м. Києва і попадають
в зон б дівництва, в становленом поряд демонт -
ються і за ошти Інвестора створюються нові, я і пере-
даються до ом нальної власності територіальної ро-
мади м. Києва.

2.7. Після введення Об'є т інвест вання в е спл а-
тацію, Інвестор в становленом поряд оформлює
право власності на весь Об'є т інвест вання, рім інже-
нерних мереж, я і після за інчення б дівельних робіт
передаються та зарахов ються до власності територі-
альної ромади міста Києва, я це передбачено п. 2.6.

2.8. Земельні питання виріш ються в становлено-
м чинним за онодавством У раїни поряд .

2.9. Після належно о ви онання Інвестором всіх
мов інвестиційно о до овор та введення Об'є т ін-
вест вання в е спл атацію Інвестор встановленом
поряд оформлює право власності або орист вання
на земельн ділян , на я ій реалізовано прое т б дів-
ництва Об'є т інвест вання.

2.10. Після наб ття чинності інвестиційним до ово-
ром та до почат б дівельних/під отовчих робіт, Інвес-
тор зобов'яз ється ласти із Замовни ом до овір про
надання права на е спл атацію фі сованих місць пар -
вання, розпочати здійснювати заходи по влашт ванню
пар вально о майданчи а та розпочати здійснювати
підприємниць діяльність.

2.11. Вартість посл платно о пар вання транспор-
тних засобів, що надаються Інвестором новостворе-
ном Об'є ті інвест вання, не повинна перевищ вати
встановлений для КП "Київтранспар сервіс" тариф на
посл и пар вання відповідній територіальній зоні
пар вання.

3. Основні мови он рс :

3.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат(в том
числі Замовни а), пов'язаних з прое т ванням, офор-
мленням прав орист вання земельними ділян ами, пе-
ре ладанням інженерних мереж, б дівництвом та вве-
денням Об'є т інвест вання в е спл атацію.

3.2. Надання часни ом он рс он рсно о за-
безпечення — арантії бан щодо забезпечення ви о-
нання ним фінансових зобов'язань перед місь им бюд-
жетом (пп. 3.3.,), що вини ають на підставі інвестицій-
но о до овор .

3.3. Сплата ор анізатор он рс оштів на ство-
рення соціальної та інженерно-транспортної інфрас-
тр т ри міста Києва розмірі не менше 5% від орієн-
товної вартості б дівництва Об'є т інвест вання без
рах вання ПДВ, що становить не менше1 426,5 тис.
рн. (Один мільйон чотириста двадцять шість тисяч
п'ятсот ривень 00 оп.) разі визнання часни а пере-
можцем.

Зазначенні ошти інвестором сплач ються
наст пном поряд :

- 25 % оштів — не пізніше 10 (десяти) робочих
днів з дня набрання чинності інвестиційним до овором;

- 25 % оштів — не пізніше 6 (шести) місяців з дня
набрання чинності інвестиційним до овором;

- 50 % оштів — не пізніше 12 (дванадцяти) місяців
з дня набрання чинності інвестиційним до овором;

3.4. Компенсація витрат Замовни під отовчих (пе-
ред он рсних) робіт витрат розмірі 1% від орієнтов-
ної вартості б дівництва об'є та що становить 342,4тис.
рн. (Триста соро дві тисячі чотириста ривень 00 оп.)
з рах ванням ПДВ, разі визнання часни а перемож-
цем сплач ється протя ом 10 (десяти) робочих днів з

дня набрання чинності інвестиційно о до овор .

3.5. Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенса-
ції Замовни , поверненню не підля ають.

3.6. Компенсація Замовни переможцем он рс
йо о додат ових витрат, я і б д ть понесені Замовни-
ом з дати о олошення Інвестиційно о он рс :

на оформлення правовстановлюючих до ментів на
земельн ділян , необхідн для реалізації прое т ,
та витрати пов'язані з її триманням, витрати зазна-
чені п. 3.1., та інші витрати, пов'язані з реалізацією
інвестиційно о прое т , б д ть відш одов ватись Ін-
вестором до припинення взаємних зобов'язань між
Інвестором та Замовни ом відповідно до представ-
лених ошторисів, але не пізніше 10 (десяти) робо-
чих днів з надання Інвестор відповідних до ментів.

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації За-
мовни , поверненню не підля ають.

3.7. Зазначені в п н ті 3.6 ошти сплач ються Інвес-
тором додат ово та не врахов ються в с м омпенса-
ції під отовчих (перед он рсних) робіт зазначен в
п. 3.4.

3.8. Сплата реєстраційно о внес в розмірі
2 550,00 рн. (Дві тисячі п'ятсот п'ятдесят ривень
00 оп.) на розрах н овий рах но № 31515934700001
в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ
37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєс-
траційно о внес , поверненню не підля ають.

3.9. Переможцем он рс визнається часни про-
позиція я о о відповідає мовам он рс та я ий зап-
ропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної
ромади м. Києва та реалізації інвестиційно о прое т .

3.10. Я що протя ом 30 (тридцяти) алендарних днів
з момент отримання переможцем запрошення на пе-
ре овори для з одження мов інвестиційно о до овор
та інцево о варіанта інвестиційно о до овор перемо-
жець інвестиційно о он рс відмовився від підписання
до овор , вис ває неприйнятні мови підписання інвес-
тиційно о до овор , рішення про переможця інвестицій-
но о он рс с асов ється встановленом поряд .

3.11. Термін б дівництва об'є т інвест вання пови-
нен б ти не більше нормативно о, що визначається
прое тною до ментацією.

3.12. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється
розробити, по одити та затвердити в становленом
поряд прое тн та ошторисн до ментацію протя-
ом 9 (дев'яти) місяців після оформлення Замовни ом
правовстановлюючих до ментів на земельн ділян .

3.13. На підставі затвердженої прое тної до мента-
ції протя ом 60 (шістдесяти) днів з момент її затвер-
дження сторони до овор визначають рафі фінанс -
вання та реалізації прое т б дівництва Об'є т інвест -
вання шляхом підписання додат ової оди до інвести-
ційно о до овор , я а б де йо о невід'ємною частиною.

3.14. Після ладання інвестиційно о до овор Інвес-
тор спільно із Замовни ом разі необхідності ладає
всі інші оди, необхідні для реалізації інвестиційно о
прое т з ідно чинно о за онодавства.

3.15. Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз єть-
ся що вартально в письмовій формі подавати Ор аніза-
тор он рс та Замовни інформацію щодо стан ре-
алізації інвестиційно о прое т в цілом та о ремих йо-
о етапів за формою, наданою Ор анізатором он рс .

3.16. Ор анізатор он рс має право розірвати ін-
вестиційний до овір в односторонньом поряд ви-
пад неви онання або неналежно о ви онання Інвес-
тором зобов'язань, передбачених пп. 3.1, 3.3, 3.4, 3.6,
3.12, 3.15 мов он рс , або інших зобов'язань відпо-
відно до мов он рс (в т.ч. передбачених рафі ом
фінанс вання та реалізації прое т ).

3.16.1 У разі неви онання інвестором зобов'язань за
інвестиційним до овором питання розірвання інвести-
ційно о до овор за пропозицією Ор анізатора он р-
с або Замовни а виносяться на роз ляд Комісії.

3.16.2 Після роз ляд Комісією та прийняття нею рі-
шення Ор анізатор он рс повідомляє Інвестора про:

необхідність без мовно о ви онання мов інвести-
ційно о до овор протя ом 30 (тридцяти) алендар-
них днів;

терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не
с нення Інвестором пор шень йо о мов.

У разі не с нення Інвестором пор шень мов інвес-
тиційно о до овор протя ом 37 (тридцяти семи) ален-
дарних днів з дня відправлення Інвестор на адрес ,
зазначен в інвестиційном до оворі, повідомлення про
розірвання, до овір б де вважатись розірваним.

3.16.3 У разі с нення Інвестором пор шень мов
інвестиційно о до овор Інвестор листом повідомляє
Ор анізатора он рс та Замовни а про ви онання
фінансових зобов'язань та надає інформацію про
фа тичне ви онання робіт з ідно мов інвестиційно о
до овор .

4. Додат ові мови он рс :

4.1. Учасни он рс має право надати додат ові
пропозиції, спрямовані на найбільш ефе тивн реаліза-
цію інвестиційно о прое т .

4.2. Надання часни ом он рс додат ових про-
позицій, спрямованих, зо рема, на створення соціаль-
ної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста,
нових робочих місць.

4.3. Надання часни ом он рс найви ідніших
мов сплати ор анізатор он рс оштів на створення
соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва.

5. Основні ритерії визначення переможця он-
рс :

5.1. Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс ван-
ня прое т (на стадії б дівництва об'є т інвест вання).

5.2. Найбільша част а власних оштів, що в лада-
ються часни ом фінанс вання об'є та інвест вання.

5.3. Надійність часни а, серйозність йо о намірів
та намірів йо о партнерів.

5.4. Най ращі мови ви ористання об'є та інвести-
цій для надання посл щодо задоволення ромадсь их
потреб.

5.5. Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів,
спрямованих на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста.

6. До часті в он рсі не доп с аються особи,
я і:

6.1. Визнані бан р тами, або стосовно я их пор -
шено справ про бан р тство.

6.2. Не надали відповідних фінансових до ментів,
я і б підтвердж вали їх фінансові можливості щодо за-
безпечення ви онання мов он рс .

6.3. Знаходяться в стадії лі відації.

6.4. Майно (частина майна) я их переб ває в по-
дат овій заставі або на це майно на ладено арешт.

6.5. Мають забор ованість сплаті подат ів, зборів
(обов'яз ових платежів).

6.6. Не ви онали мови попередніх інвестиційних
до оворів.

7. Кон рсна до ментація часни ами он рс
видається за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати ,
36 аб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (по-
неділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00) протя ом 4 (чо-
тирьох) тижнів з дня о олошення он рс при наяв-
ності до мента, що підтвердж є сплат часни ом
реєстраційно о внес . День оп блі вання о олошен-
ня про проведення он рс в ЗМІ вважається днем
йо о о олошення.

8. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он-
рс особисто або через повноважених осіб протя ом

4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он рс за адре-
сою: 01044, м. Київ в л. Хрещати , 36, аб. 611,
тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеділо —
п'ятниця з 10:00 до 16:00). День оп блі вання о оло-
шення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем
йо о о олошення.

9. За отриманням роз'яснень та додат ової інфор-
мації щодо об'є тів інвест вання звертатись за адре-
сою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36 аб. 611,
тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеділо –
п'ятниця з 10:00 до 16:00).

10. У разі зміни дати проведення он рс часни
он рс в обов'яз овом поряд повідомляється про
нов дат проведення он рс .

№ Наймен вання
Одини-
ці ви-
мір

Значення
по азни-

ів

1 2 3 4

1 Площа земельної ділян и а 0,7258*

2 Площа заб дови м2 6110,00

3

За альна площа б дівлі
в т.ч.

м2 11800,00

площа пар ін м2 5770,00

площа приміщень тор о-
вельно-офісно о та соці-
ально поб тово о призна-

чення

м2 6030,00

4 Б дівельний об'єм м3 62424,00

5
Орієнтовна вартість б дів-
ництва об'є т інвест ван-

ня (без ПДВ)

млн.
рн.

28,53

6
Орієнтовна вартість б дів-
ництва об'є т інвест ван-
ня (з рах ванням ПДВ)

млн.
рн.

34,24

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМНІСТРАЦІЯ

Перелі нежитлових приміщень ом нальної власності, я і пропон ється передати в орендне орист вання с б'є там осподарювання, що здійснюють підприємниць діяльність

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання
Ма симально
можливий

стро оренди

Став а
орендної
плати %

Місячна орендна плата рн Приміт и

1

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВ-
СЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (м. Київ,
просп. Мир , 6-А, тел. 29-03-98)

1 поверх

БЕРЕЗНЯКІВ-
СЬКА ВУЛ.,
34 (ЗНЗ
№ 228)

78,44

РОЗМІЩЕННЯ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ (проведення фіз-

льт рно-спортивних занять з дітьми та молоддю)
(по одинно)

2 ро и 3%
Тижнева орендна плата рн з рах ванням добової орендної плати
121,15 (Пн — Пт: 16.00-20.00) Добова орендна плата рн за 1 доб

59,35 (Сб)

Необхідно забезпе-
чити проведення
бла о строю при-
ле лої території

2

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВ-
СЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (м. Київ,
прос. Мир , 6-А, тел. 29-03-98)

2 поверх

БЕРЕЗНЯКІВ-
СЬКА ВУЛ.,
34 (ЗНЗ
№ 228)

89,44

РОЗМІЩЕННЯ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ (проведення фіз-

льт рно-спортивних занять з дітьми та молоддю)
(по одинно — 78,64 в. м) (постійно — 10,80 в. м)

2 ро и 364 дні 3%

Тижнева орендна плата рн. з рах ванням добової орендної плати
108,31: Тижнева орендна плата рн. 57,86 (Пн, Ср: 16.00-21.00,

Вт, Чт, Пт: 16.00-20.00) Добова орендна плата рн. за 1 доб 50,45
(Сб) Місячна орендна плата рн. за постійн оренд 166,28

Необхідно забезпе-
чити проведення
бла о строю при-
ле лої території

3

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВ-
СЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (м. Київ,
прос. Мир , 6-А, тел. 29-03-98)

1, 2
поверх

БЕРЕЗНЯКІВ-
СЬКА ВУЛ.,
38-Б (ДНЗ
№ 304)

182,00
РОЗМІЩЕННЯ ПРИВАТНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛА-
ДУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ (розмі-

щення дош ільно о навчально о за лад )
2 ро и 364 дні 3% 2945,00

Необхідно забезпе-
чити проведення
бла о строю при-
ле лої території

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідо 559-39-34).

продовження додат

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ "РУСАНІВКА" ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1.

ФІЗИЧНА ОСОБА — ПІДПРИЄ-
МЕЦЬ НІМЕНКО ОЛЕГ

ФОТІЙОВИЧ. Форма власності
— приватна. Форма фінанс -
вання — оспрозрах н ова

ЕНТУЗІАСТІВ ВУЛ., 49
Дніпровсь ий район,
НБ — 3-поверховий,
Полі ліні а Площа,
в. м — 7692,80

РОЗМІЩЕННЯ СУБ'ЄКТА ГОС-
ПОДАРЮВАННЯ, ЩО ЗДІЙ-

СНЮЄ ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

1 поверх. Площа, в. м — 24,60

5%

25,63

630,42

01.10.2013

30.09.2013

2 ро и 364 дні

Балансо трим вач забезпечити роз-
міщення в офіційних ЗМІ о олошення
про намір передати об'є т в оренд
(лист на Департамент охорони здо-

ров'я від 11.11.2013 № 7800/27/4/103)

Начальни відділ з питань майна ом нальної власності Т. Панасю

№
п/п

Повна назва орендаря,
йо о форма власності та
форма фінанс вання

Адреса та хара теристи а
об'є та нер хомості

Призначення,
хара теристи а об'є та
оренди та орендована

площа, в. м

Став а орендної плати % Місячна орендна плата рн Стро , на
я ий лада-
ється до овір

оренди

ПропозиціяСтав а орендної плати
за 1 в. м рн

Дата розрах н орендної плати

Дата проведення незалежної е спертної оцін и

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Хрещатик 727 грудня 2013 року

ЗАЯВА ПРО НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Інвестор (замовни ) — КП "Житлоінвестб д- УКБ", 01601, м. Київ, в л. Во-

лодимирсь а, 42.
Генпрое т вальни — КП з питань прое т вання "Житлоінвестпрое т".
2. Варіанти розташ вання б дмайданчи ів — можливий лише 1 варіант- б -

дівництво житлово о б дин , тор івельно о омпле с та автоматизовано о пар-
ін на ділян ах №№19,33,34 3 мі рорайоні житлово о масив Позня и-Західні
Дарниць ом районі м. Києва.

3. Хара теристи а діяльності (об'є та) — житлова. Транс ордонний вплив
відс тній.

Технічні і техноло ічні дані, — забезпечення населення житлом,офісними примі-
щеннями, тор івельним омпле сом. Термін е спл атації 100р. і більше.

4. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
- земельних-2,177 а (0,9302 + 0,6958 + 0,5510 з ідно Державних а тів на пра-

во постійно о орист вання земельними ділян ами).
- сировинних- не потрібні;
- енер етичних (види,обся и,джерела): -еле тропостачання від мережі з ідно з ТУ;
- паливо — відс тнє
- теплопостачання — від теплових мереж з ідно ТУ;
- водних -водопостачання від мережі з ідно ТУ;
- тр дових -б дівництво з ідно з штатним роз ладом;
5. Транспортне забезпечення (при б дівництві і е спл атації) — достав а пер-

сонал , б дівельних матеріалів та онстр цій передбачається по існ ючих доро ах.
На період б дівництва — з ідно з ошторисом б дробіт, на період е спл атації —
автоматизовані пар ін и, від риті остьові автостоян и.

6. Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності. У прое ті враховані
е оло ічні, санітарно- і ієнічні, протипожежні, містоб дівельні й територіальні обме-
ження з ідно діючих нормативних до ментів.

7. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території — Топо ра-
фо- еоло ічні, інженерно- еоло ічні виш вання ви он ються необхідном обся-
зі. Прое тні рішення б д ть забезпеч вати ви онання ДБН та санітарно- і ієнічних
норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи. Передбачається: від-
ведення осподарсь о-поб тових сто ів до місь ої аналізаційної мережі; відведен-
ня дощових і талих з території до місь ої дощової аналізації з попереднім очищен-
ням на ло альних очисних спор дах; бла о стрій та озеленення приле лої території
з ідно дендроплан .

8. Можливі впливи планової діяльності (при б дівництві й е спл атації):
- лімат і мі ро лімат — вплив на лімат та мі ро лімат незначний;
- повітряне середовище — очі вані забр днення атмосферно о повітря не пере-

вищ ватим ть 0,05 ГДК.мр по всім забр днюючим речовинам.
- водне середовище — водовідвід з території заб дови ви он ється за ритою

системою з попереднім очищенням на ло альних очисних спор дах з під лючен-
ням до існ ючої дощової аналізації;

- р нти — родючий шар р нт відс тній;
- рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти — з ідно з а том обстеження зе-

лених насаджень. Після завершення б дівельних робіт бла о стрій території б д-
майданчи з ідно дендроплан ;

- нав олишнє соціальне середовище (населення) — прое том передбачене б дів-
ництво житлово о б дин та тор івельно о омпле с ;

- нав олишнє техно енне середовище — прое тні рішення б д ть відповідати б -
дівельним вимо ам і правилам.

9.Відходи виробництва: при ф н ціон ванні об'є т творюються відхо-
ди — ТПВ, рід і відходи. Утилізація та знеш одження за о ремими до оворами.

10. Обся ви онання ОВНС — з ідно з вимо ами ДБН А.2.2.1-2003.

11. Участь ромадсь ості: 01601, м. Київ, в л. Володимирсь а, 42, тел. 590-02-60.

Ком нальне підприємство "Дире ція замовни а
з правління житловим осподарством
Дарниць о о район міста Києва"

(02091, м. Київ, Хар івсь е шосе, 148-А)
о олош є он рс на за півлю посл

з вивезення поб тових відходів.
Підстава для проведення он рс : Правила надання посл з

вивезення поб тових відходів, затверджені постановою Кабінет Міністрів
У раїни від 10.12.2008 № 1070, Порядо проведення он рс на надання
посл з вивезення поб тових відходів, затверджений постановою
Кабінет Міністрів У раїни від 16.11.2011 № 1173 (надалі — Порядо ).

Конта тна особа: провідний е ономіст планово-е ономічно о відділ
Нови Г.Г., тел.: 563-95-32, 563-37-58; e-mail: ughdar@ukr.net

Кваліфі аційні вимо и до часни ів: відповідно підп н т 4 п.5 Поряд .

Посл и з вивезення поб тових відходів в лючають збирання,
збері ання та перевезення поб тових відходів з території Дарниць о о
район міста Києва, що обсл ов ється підприємством.

Об'є ти творення:

- житлові б дин и — 302, ртожит и — 2.

- іль ість меш анців, я і орист ються сміттєпроводом — 134403 чол.

- іль ість меш анців, я і не орист ються сміттєпроводом — 14962 чол.

Кіль ість онтейнерів, необхідних для збирання та збері ання поб тових
відходів — 1134 шт.

Спосіб отримання до ментації: особисто або поштою. Кон рсна
до ментація надається протя ом трьох робочих днів після надходження
від часни а заяв и про часть он рсі.

Місце отримання он рсної до ментації та подання он рсних
пропозицій за адресою: м. Київ, Хар івсь е шосе, 148-А, ім. 27/1. Кінцевий
стро подання 28.01.2014, 11.00. Роз риття он рсних пропозицій
28.01.2013 о 15.00 за адресою: м. Київ, Хар івсь е шосе, 148-А, а това зала.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК до с д в поряд ч. 9 cт. 74 ЦПК У раїни
ДРАПКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання я ості третьої
особи справі № 757/23034/13-ц за позовом ТОВ "ВІЛІЯ" до Андр щен а B.Л. про
розірвання до овор півлі продаж від 01.07.2013 ро — я е від ладено до14.30 21 січня
2014 ро і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 31, с ддя Пилаєва М.К.

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

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

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК до с д в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни
ГРОМАДЯНИНА БОРОДКІНА СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА, 24.06.1967 Р.Н.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання я ості відпові-
дача справі № 757/25954/13-ц за позовом ПАТ КБ "Надра" до Бород іна Сер ія Анатолійо-
вича про стя нення забор ованості за редитним до овором №606/П/2005-980 від
23.09.2005, я е від ладено до 12.00 13.01.2014 ро і відб деться за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 42-а, аб.16, с ддя Мос ален о К.О.

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

лення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то ваш відс тність на підставі наяв-
них ній до азів.

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК до с д в поряд ч. 9 cт. 74 ЦПК У раїни
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Ліхово о Андрія Оле сандровича

справі за позовом ПАТ А цент Бан до Ліхово о Андрія Оле сандровича, в с дове
засідання, я е призначено на 06.01.2014 ро об 11.00 за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 42-а, аб. 30 під олов ванням с дді Гор авої В.Ю.

Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.
Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не повідомлення

с д про причини неяв и, справ б де роз лян то ваш відс тність на підставі наявних даних.

Інстит т еофізи и ім. С.І. С бботіна НАН У раїни
о олош є он рс на надання в орендне орист вання приміщень на 2014-2015 ро и.

Довід и за телефоном 451-24-81.

Втрачене сл жбове посвідчення с дді, серія № МГ-01649 на ім'я Привалова
Артема І оровича вважати недійсним

Втрачене сл жбове посвідчення с дді, серія № МГ-01680 на ім'я Спича а
Оле сія Ми олайовича вважати недійсним

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

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

- за альною площею 31,6 в.м.,
розташованих на першом поверсі
б дин № 21/17 літ. А, на в л. Андрія
Іванова, під розміщення офіс .

Кон рс відб деться об 11.00 16 січня
2014 ро в приміщенні Печерсь ої район-
ної в місті Києві державної адміністрації, я а
розташована за адресою: м. Київ, в л. С во-
рова, 15, зал засідань на 3 поверсі.

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

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

Кінцевий термін подання он рс-
ної до ментації: до 18.00 11 січня
2014 ро .

Стартовий розмір орендної плати:

- по об'є т за альною площею 45,4 в.м. в
б дин № 6/8, на в л. Тверсь ий т пи —
2076,75 рн. без ПДВ;

- по об'є т за альною площею 31,6 в.м. в
б дин № 21/17 літ. А, на в л. Андрія
Іванова — 4379,75 рн. без ПДВ.

Стро оренди:

- по об'є т за альною площею 45,4 в.м. в
б дин № 6/8, на в л. Тверсь ий т пи —
2 ро и 364 дні;

- по об'є т за альною площею 31,6 в.м. в
б дин № 21/17 літ. А, на в л. Андрія Іва-
нова — до отримання орендарем

повідомлення про продаж об'є т оренди
(відповідно до рішення Київради від
20.09.2012 ро № 65/8349), але не
більше ніж 2 ро и 364 дні.

Розмір авансової орендної плати:

- по об'є т за альною площею 45,4 в.м. в
б дин № 6/8, на в л. Тверсь ий т пи —
4153,5 рн. без ПДВ;

- по об'є т за альною площею 31,6 в.м. в
б дин № 21/17 літ. А, на в л. Андрія Іва-
нова — 8759,50 рн. без ПДВ.

Ре візити для її внесення:

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

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

Умови он рс :

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

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

додат ово до орендної плати нарахов єть-
ся подато на додан вартість розмірі та
поряд , що визначено чинним за оно-
давством У раїни;

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

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

- амортизаційні відрах вання на об'є т
оренди;

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

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

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

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

страх вання орендовано о майна пере-
можцем он рс ;

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

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

ви онання повном обсязі сіх зо-
бов'язань, зазначених до оворі оренди;

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

с ма авансової орендної плати поверта-
ється особам, я і не стали переможцями
он рс протя ом п'яти днів після затвер-
дження переможця он рс ;

для об'є та за альною площею
45,4 в.м. в б дин № 6/8, на в л.
Тверсь ий т пи необхідною мовою є
здійснення а т алізації оцін и вартості
об'є та оренди.

Детальна інформація на сайті:
kievcity.gov.ua

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

Планована діяльність — завершення б дівниц-
тва житлово-офісно о та соціально-поб тово о ом-
пле с з підземним пар ін ом 4-а мі рорайоні
житлово о масив Позня и Дарниць ом районі
м. Києва.

Прое тований об'є т не є е оло ічно небез-
печним. За тит льною назвою об'є т не входить
"Перелі видів діяльності та об'є тів, що становлять
підвищен е оло ічн небезпе ", затверджено о
постановою КМУ від 28.08.2013 № 808.

Потреба в земельних рес рсах — 5 а.

Інженерне забезпечення:

Водопостачання. Кіль ість води 2220,6 м3/доб
35,6 л/се ,

Водопостачання та пожежо асіння може б ти за-
безпечено з водопровідної мережі Д=800мм по
в л. Дра оманова після її санації, та Д=800мм по
в л. Пчіл и, при мові санації водопровідної мережі
Д=800мм по в л. Здолб нівсь ій від в л. Дра омано-
ва до в л. Рев ць о о.

Каналіз вання — централізоване.

Відведення дощових і талих (поверхневих)
вод ви онати за ритою системою з під люченням
до існ ючої дощової аналізації по в л. Дра оманова
та запрое тованої в л. Пчіл и. Прое том передбаче-
но влашт вання ло альних очисних спор д дощових
і талих вод.

Теплопостачання передбачається здійснювати
від теплових мереж ма істралі № РК "Здолб нівсь а,
2" РТМ "Позня и".

Енер опостачання. Джерелом енер опостачан-
ня є ПС "Позня и" 110/10 В.

С ттєві фа тори, що впливають на стан нав о-
лишньо о природно о середовища

Атмосферне повітря: б де відб ватись незначне
забр днення атмосферно о повітря відпрацьовани-
ми азами автомобілів з підземних пар ін ів та від-
ритих остьових автостояно . На території приле -
лої заб дови забр днення приземно о шар атмос-
ферно о повітря збільш ється нес ттєво по всім
ін редієнтам — не більше 0,05 ГДК.мр.

Підземні та поверхневі води: не можливе забр д-
нення ґр нт та підземних вод нафтопрод тами
завдя и влашт ванню ло альних очисних спор д до-
щових і талих вод та водонепрони ненно о по риття
території.

Геоло ічне середовище: прое том передбачаєть-
ся інженерний захист території — відведення повер-
хневих вод з території, влашт вання твердо о по -
риття та озеленення території.

Відходи: творені відходи б д ть вивозитися з ідно
з до оворами із спеціалізованими підприємствами.

Ш мовий вплив на населення

Ре оменд ється застос вання с лопа етів зі зв -
оізоляцією dL.А.ві на не менше 28,5 дБА для житло-
вих приміщень та не менше 16,3 дБА — для офісних
приміщень. Застос вання ш мозахисних ві он за-
безпеч є нормативний рівень ш м в приміщеннях.

Прое том передбачені заходи щодо зменшення
ш м і вібрацій від інженерно о обладнання.

Вплив на рослинність

Поводження з зеленими насадженнями з ідно А -
та обстеження зелених насаджень. Видалення зеле-
них насаджень проводити відповідно до вимо По-
ряд видалення дерев, щів, азонів і вітни ів
населених п н тах, затверджено о Постановою Ка-
бінет Міністрів У раїни від 1 серпня 2006 р. № 1045
та Поряд видалення зелених насаджень на терито-
рії м. Києва, затверджено о рішенням Київсь ої місь-
ої ради від 27 жовтня 2011 р. № 384/6600 після
сплати відновної вартості зелених насаджень. Про-
е том передбачається бла о стрій та озеленення
території.

ЗАХОДИ, що арант ють здійснення планова-
ної діяльності відповідно до е оло ічних стан-

дартів і нормативів

Ви иди від підземних пар ін ів здійснюються
на висоті 80,3 м .

Санітарні розриви від ожної з остьових ав-
тостояно .

Влашт вання ш мозахисних ві он.

Очищення дощових і талих вод на ло альних
очисних спор дах.

Бла о стрій та озеленення приле лої терито-
рії з ідно дендроплан .

Перелі залиш ових впливів

Ви иди від підземно о пар ін NO2, CO, SO2,
С12-С19, CH4; NO; NH3; C; C20H12.

Ви иди від остьових автостояно NO2, CO,
SO2, С12-С19, СН4; NO; NH3; C; С20Н12.

Утворення осподарчо-поб тових сто ів.

Сто и в дощов аналізацію з попереднім
очищенням на ло альних очисних спор дах.

Тверді поб тові відходи.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА щодо здійснення
прое тних рішень відповідності до норм і

правил охорони НС і вимо е обезпе и на всіх
етапах б дівництва та е спл атації об'є та

планованої діяльності

б дівництво та е спл атація об'є т прое то-
ваної діяльності відповідності з нормами і правила-
ми охорони НС і вимо е обезпе и;

впровадження захисних заходів з ідно вище-
поданом перелі в томі ОВНС;

вивіз б дівельно о сміття відповідно з лімітами;

озеленення території з ідно з відомістю озе-
ленення.

ІНВЕСТОР (Замовни )

Віце-президент

ПАТ"ХК "Київмісь б д"

В.М. Д д рич

ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК

Ви онавчий дире тор

ДП "ВИРОБНИЧО-
ТЕХНІЧНА АГЕНЦІЯ"

М.М. Ковлев

Ува а! О олошено он рс на надання посл з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових
територій б дин ів ом нальної власності м. Києва Шевчен івсь ом районі

Відповідно до За он У раїни "Про житлово- ом нальні посл и" та Поряд проведення он рс з надання житлово- ом нальних посл ,
затверджено о Постановою Кабінет Міністрів У раїни від 21.07.05 № 631, Перелі житлово- ом нальних посл житловом фонді м. Києва,
право на здійснення я их виборюється на он рсних засадах, затверджено о рішенням Київсь ої місь ої ради від 08.11.07 № 1159/3992
(в реда ції рішення КМР від 12.07.12 ро № 669/8006), (далі — Перелі ), он рсна омісія Ком нально о підприємства "Кер юча дире ція
Шевчен івсь о о район " о олош є он рс на надання посл з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, за наст пними лотами:

1. Посл и визначені п.п. 1.6, 1.7 Перелі .

2. Посл и визначені п. 1.15 Перелі .

Ор анізатор он рс — Ком нальне Підприємство "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о район ". Місце знаходження: 04050, м. Київ,
в л. Білор сь а, 1.

Уповноважені особи, я і здійснюють зв'язо з часни ами он рс :

Дар а Оле сій Іванович — оловний інженер КП "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о район ", телефон 489-11-21, 483-99-06

Сопч О сана Сер іївна — се ретар дире тора, телефон 483-96-15

Заяв и на часть он рсі приймаються особисто або надсилаються поштою.

Кон рсна до ментація подається особисто ор анізатором он рс йо о часни протя ом трьох робочих днів після надходження заяв и
на часть он рсі.

Кінцевий стро подання он рсних пропозицій — 10.00 28.01.2014.

Роз риття онвертів з он рсними пропозиціями проводиться в день за інчення стро їх подання — 11.00 28.01.2014 (а това зала)

Кон рсна омісія КП "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о район "



ÄÎÇÂ²ËËß
Хрещатик 8 27 грудня 2013 року

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

мандрівний
фо сни

підводна с еля

періодичні
др овані
видання

житло ченця

незвичайна
перспе тива

спосіб
існ вання

матерії (філос.)

.. Сен-Лоран

... і оме а

Х Р Е Щ А Т И К
народ в Африці

дов ий жін.
одя

нота

др (іспан.)

ан ел вищо о
ран с
шістьма
рилами

роші дав.
Латвії

с ть, зміст

НЛО
(ан .)

бо війни (міф.)

партія тенісі

син Дедала
(міф.)

жіноче ім’я –
при раса

лі арсь а
рослина

стріч а для
оздоблення

одя
"Пі маліон" –
драмат р

ш ірні твори
(риб’яча ...)

поживний напій
з моло а

найхоробріший
ерой

троянсь ої війни
невели е с дно

спад ове
земельне
володіння
(сер.-віч.)

фізичні сили,
енер ія

видатний р.
біоло

(19-20 ст.)

є ип. бо
мертвих
з оловою
ша ала

тілення
божества (інд.)

Температура 0°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 92 %

Температура +5°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура +2°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 88 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó
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Загальний наклад 131855. Замовлення 33229

537 — ó Êîíñòàíòèíîïîë³, ñòîëè-
ö³ Â³çàíò³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, îñâÿ÷åíî
â³äáóäîâàíèé ï³ñëÿ ïîæåæ³ 532 ðî-
êó õðàì ñâÿòî¿ Ñîô³¿, ÿêèé ïðîòÿ-
ãîì òèñÿ÷îë³òòÿ áóâ ãîëîâíèì õðà-
ìîì ïðàâîñëàâíîãî ñâ³òó. Âèñîòà
Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó — 55 ìåòð³â,
ä³àìåòð áàí³ — 31 ìåòð. Ïîíàä òè-
ñÿ÷ó ðîê³â Ñîô³éñüêèé ñîáîð ó
Êîíñòàíòèíîïîë³ çàëèøàâñÿ íàé-
á³ëüøèì õðàìîì ó õðèñòèÿíñüêîìó
ñâ³ò³ — äî áóä³âíèöòâà ñîáîðó Ñâÿ-
òîãî Ïåòðà â Ðèì³. 1985 ðîêó õðàì
çàíåñåíèé äî ïåðåë³êó âñåñâ³òíüî¿
ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ òà íàçèâàºòü-
ñÿ "âîñüìèì ÷óäîì ñâ³òó". 

1927 — íà Âñåðîñ³éñüê³é êîí-
ôåðåíö³¿ àãðàðíèê³â-ìàðêñèñò³â

Ñòàë³í îãîëîñèâ ïðî ïðèïèíåííÿ
â ÑÐÑÐ ÍÅÏó — íîâî¿ åêîíîì³÷-
íî¿ ïîë³òèêè. 

1932 — âèéøëà ïîñòàíîâà ÖÂÊ
òà Ðàäíàðêîìó ïðî çàïðîâàäæåííÿ
â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ïàñïîðòíî¿
ñèñòåìè é îáîâ`ÿçêîâî¿ ïðîïèñêè. 

1939 — çàñíîâàíî çâàííÿ Ãåðîÿ
Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³. 

1945 — ó Íüþ-Éîðêó ïðåäñòàâ-
íèêè 28 êðà¿í ï³äïèñàëè óãîäó
ïðî ñòâîðåííÿ Ì³æíàðîäíîãî Âà-
ëþòíîãî Ôîíäó (ÌÂÔ) ³ Ì³æíà-
ðîäíîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ ³
ðîçâèòêó. Á³ëüø â³äîìèé ÿê Ñâ³-
òîâèé áàíê, ÌÂÔ ïî÷àâ ñâîþ ä³-
ÿëüí³ñòü ó 1947 ðîö³. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

УВеликій Британії почався експери�
мент з перевірки дітей на детекторі
брехні перед зустріччю з Санта�Кла�

усом в торговельних центрах. Про це по�
відомляє Orange News. Як пояснили авто�
ри проекту, нововведення дозволить точ�
но упевнитися в тому, чи справді добре
поводилися хлопчики й дівчата в цьому
році.  

Тести на детекторі брехні вже пройшло кілька десятків

дітей в районі Лондона Брент�Кросс. Судячи з відеозапи�

су, зробленого під час процедури, багато хто з них зали�

шився задоволений. Тест проводив спеціально уповнова�

жений представник Санти, після чого діти могли отрима�

ти можливість зустрітися з самим зимовим чарівником. 

Найближчим часом детектори брехні для дітей з'являться

в торговельних центрах Саутгемптона і Кройдона. Як бать�

ки поставилися до цієї затії, не уточнюється. Також не пові�

домляється, чи зможуть поспілкуватися з Сантою ті діти,

які будуть спіймані на брехні про свою хорошу поведінку. 

За традицією, що поширена в західних країнах, перш ніж

отримати новорічний подарунок, дитина має розповісти

Санта�Клаусу про те, чи слухалася вона батьків і чи пово�

дилася добре весь рік. Також повідомити про свою поведін�

ку діти можуть в листі, який відправляють Санті перед нас�

танням свят із проханням про той чи інший подарунок

Щоб зустрітися із Сантою, діти
мають пройти детектор брехні 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 27 ãðóäíÿ

ОВНИ виходять на вищ сходин д ховної зрілості, на оризонті вимальов ється
істинна мета. Я ий її смисл?.. Ціл ом земний: це ар’єрні дося нення, фахове
вдос оналення, приб т и, т рбота про родин , де стос н и "бать и-діти" віді ра-
ють провідн роль.
У ТЕЛЬЦІВ триває "перезавантаження" життєвих цінностей, любовних ідеалів.
Я що те, що хвилювало донині, вже мало ці авить, не наснаж є, це нормально,
отже — воно морально себе вичерпало, втратило значимість і має звільнити міс-
це для нових інтересів. В них ваш про рес розвит .
БЛИЗНЯТА, с ромність потребах не для вас, ши йте, блажайте себе, любих, але й з
близь ими діліться ласим пиро ом здоб т ів, на я і останнім часомщастить (подар н ишле
Творець). Любовнийфронт вир є, вима аючи б д вати стос н и з обранцями на тлі висо их
поч ттів, інтимної армонії, єдності інтересів, т рбот один про одно о, тож б дьте на висоті!
РАКИ нині яс раві, харизматичні, проте земна реальність живе за своїми жорст ими пра -
матичними за онами і вписатися в неї можна лише ас етам із поч ттям здорово о л зд ,
прибор авши власниць і інстин ти та емоції. Вдома я на в л ані, том с онцентр йте сили
на подр жньом житті.
ЛЕВИ, ведіть здоровий стиль б ття, займайтеся оздоровчою профіла ти ою, бо
життєвий тон с стрім о падає, тож для ни нення хвороб сл хайте фізіоло ічні
"позивні" ор анізм , я і під аж ть, оли тр дитися, а оли розважатися.
ДІВИ, на чільном місці — влашт вання сердечно о б ття з пра матичним підте -
стом, бо ви по ли ані любити с п тни а не за зовнішню рас , а за особисті я ос-
ті, дося нення, надійність, ділов вдач . До ба атьох повернеться з мин ло о дав-
ня пристрасть, певно, сво о час ви не змо ли правильно завершити роман, а те-
пер маєте за р жляти в романтичном танці, долюбити одне одно о і поставити
остаточн расив рап (до інця січня).
ТЕРЕЗИ, енер опотенціал фонтан є, одна робити, що хочеться, не вийде. Січень
промайне в ретроспе тивном р слі, е с рс мин ле запро рамований долею, ар-
мічні сценарії подій виринатим ть із мин вщини для розплати з бор ами. Історію не
переписати, з неї лише можна почерпн ти ро и, наведіть лад в архівах пам’яті, з ра-
дістю озирайтеся назад, надол ж йте з аяний час та виправляйте промахи.
СКОРПІОНИ, не сидіть при тими ланцю ами обов’яз ів до одно о місця, подорож й-
те, змінюйте обстанов , наповнюйтеся враженнями, спіл йтеся з давніми знайоми-
ми, черпаючи най ращий досвід. Дайте волю нев амовном пристрасном темпера-
мент там, де потрібно вос ресити давні романтичні стос н и, адже т т щось не за-
вершили! Ініціативність — це золотий озир, заб дьте про с ромність і с різь с ньте
допитливо о носа, ерм йте, цьо о ро саме вам відведено роль апітана, я ий веде
ділове (шлюбне) с дно до щасливих оризонтів.
СТРІЛЬЦІ ходитим ть ба атіями, ситими і задоволеними. Ця "масниця" невипад-
ова, до січня вам поверн ться армічні бор и з мин ло о від др зів, оханих, о-
ле , ділових омпаньйонів. Радійте й діліться з оточенням, робіть від щиро о сер-
ця подар н и, п йте добротні речі, про я і мріяли.
КОЗЕРОГИ, виходьте на п блічн арен й чар йте, є ні альні шанси стати знаменитими,
бла одатні ритми небес сприяють спіх і повній свободі дій. Б дьте ініціативними, творіть,
дебют йте з новими видами діяльності, прищеплюйте собі риси істинно о др а, побрати-
ма, з я им разом можна пройти найс ладніші випроб вання. Це оловне завдання ро .
ВОДОЛІЇ, події місяця мотивовані армічно. Візьміть тайм-а т від соціальної о-
лотнечі, оді мет шитися, тихо пливіть за течією обставин, відпочивайте. Тіль и в ти-
ші самотності поч єте ан ела-охоронця, я ий під аже правильний шлях розвит .
Давні незавершені проблеми самі вас знайд ть ( ба атьох вос ресне давнішній лю-
бовний зв'язо ), тоді й в лючайтеся в робот та раціонально все виріш йте.
РИБИ, в оле тиві ви авторитетний лідер, здатний ви ористов вати йо о рес рс
з ма симальною прод тивністю для реалізації власних інтересів, я і мож ть за-
ш алювати, я що не армоніз вати бажання та можливості. Сл хайте поради лю-
дей, ч жі д м и, під аз и, пере онання — то істина в останній інстанції, а власні
по ляди є ре ресивними і мож ть збити з правильно о шлях

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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