
“І чужого научайтесь,
Й свого не цурайтесь”
Центральна бібліотека імені Тараса Шевченка для дітей
проведе низку тематичних заходів до ювілею Кобзаря

Вчора у Центральній бібліо�

теці для дітей Києва був день

відкритих дверей під гаслом

“Кожен день з Тарасом”. Саме

цим заходом тут розпочали

відзначати 200�річний ювілей з

дня народження Тараса Шев�

ченка, який вся українська

громада відзначатиме 9 берез�

ня. До уваги маленьких відві�

дувачів — виставка “Кобзарів”

з фонду закладу, різноманітних

тематичних малюнків, демон�

страція кіносеріалу “Тарас

Шевченко. Заповіт” та різно�

манітні майстер�класи. Влас�

ними руками школярам, які

завітали до бібліотеки, пропо�

нують зробити національну іг�

рашку, а також за допомогою

японської техніки орігамі зро�

бити український витвір. Так

маленьким відвідувачам пока�

зують, як і свого не цуратись, і

чужого навчатись. “Мистец�

твом орігамі я займаюся вже

три роки, однак це вперше, ко�

ли ми робимо щось україн�

ське. Віночок — це своєрідний

оберіг для кожної дівчинки,

адже кожна квіточка чи стріч�

ка має своє значення. Так, на�

приклад, білі стрічки, які на

вінку вішають по боках, сим�

волізують місяць та сонце”,—

ділиться з “Хрещатиком” три�

надцятирічна Тетяна.

Дівчинка знайома з творчіс�

тю Тараса Шевченка та навіть

вже кілька років бере участь у

конкурсах з читання творів

Кобзаря. Улюблений вірш по�

ета у Тетянки — “Хустина”.

А от у чоловічої половини

відвідувачів закладу вподо�

бання трохи інші. Так, два�

надцятирічний Ілля з творів

Кобзаря більш за все полюб�

ляє “Гайдамаки”, “Іван Під�

кова”, “Гамалія”.

Тож і майстер�клас для

хлопчиків трохи інший — во�

ни з паперу майструють коза�

ків. “Фігурку запорожця ми

робимо у п’ять етапів. Мені

подобається, адже це люди,

які захищали нашу Вітчизну

від ворогів, відстоювали її

право на незалежність”,—

розмірковує Ілля.

Як розповідає директор біб�

ліотеки Вікторія Копанєва,

протягом цілого року тут від�

буватимуться різноманітні

творчі події: концерти, вистав�

ки та вистави, присвячені юві�

лею Тараса Шевченка, а також

зустрічі з письменниками та

шевченкознавцями. Один з

найулюбленіших заходів для

маленьких киян, який вже

став традиційним,— “Шев�

ченкіана” — конкурс з читан�

ня творів Кобзаря. “Діти ці�

кавляться творчістю Тараса

Шевченка, люблять його тво�

ри. Так, минулого року під час

“Шевченкіани” у нас лунали

твори Кобзаря майже сорока

мовами”,— розповідає пані

Копанєва.

До слова, у бібліотеці

близько 50�ти найменувань

творів Тараса Шевченка. А

справжня гордість фонду за�

кладу — “Кобзар”, виданий у

1944 році, під час Великої

Вітчизняної війни.

Цікаво, що 2014�й для біб�

ліотеки — рік подвійного юві�

лею, адже цьогоріч закладу

виповнюється 95 років. Ство�

рений він був у 1919 році за

клопотанням Павла Тичини.

У 1920�му бібліотеці присвоє�

но ім’я Тараса Шевченка.

На день відкритих дверей

до бібліотеки завітав і в. о. го�

лови КМДА Анатолій Голуб�

ченко. Він оглянув приміщен�

ня та поспілкувався з малень�

кими відвідувачами закладу.

“Мені було приємно, що ді�

ти знають вірші Тараса Шев�

ченка, читають і цікавляться

його творчістю. Адже це одна з

важливих складових вихован�

ня майбутнього покоління. Це

перший з цілої низки заходів,

присвячених 200�літтю Тараса

Шевченка у Києві, і не випад�

ково, що він розпочинається в

одній з найстаріших бібліотек

столиці, що носить ім’я Вели�

кого Кобзаря. Адже цей заклад

знаний своїми різноманітни�

ми заходами, серед яких, в

першу чергу, заходи, присвя�

чені Великому Кобзарю, Все�

українському тижню дитячої

книги, конкурси, засідання

гуртків, проведення майстер�

класів у рамках виконання

завдань Президента України

щодо належної підготовки до

відзначення 200�річчя від дня

народження Тараса Шевчен�

ка”,— зазначив Анатолій Го�

лубченко та нагадав, що завдя�

ки спільним зусиллям міської

влади та громадськості бібліо�

тека продовжує розміщувати�

ся в приміщенні, яке займає

вже близько сорока років.

Зазначимо, що святкові за�

ходи до 200�річного ювілею

Тараса Шевченка відбувати�

муться у всіх культурних та

мистецьких закладах столиці

протягом всього року. У пла�

нах — максимально залучити

до відзначення молодь. Тож

тематичні виставки та уроки

пройдуть і у всіх навчальних

закладах міста. Зокрема вчора

у гімназії № 191 імені Тичини

Дніпровського району відбу�

лося відкриття експозиції “Та�

расові джерела”. Гості та учас�

ники мали змогу відвідати те�

матичну екскурсію “Без мови

в світі нас нема...” гімназійно�

го музею української словес�

ності, заслухати вірші Вели�

кого Кобзаря у виконанні уч�

нів та педагогів. Також у рам�

ках заходу презентували збір�

ку учнівської творчості, при�

свячену 200�річчю від дня на�

родження Тараса Шевчен�

ка,— “Наша дитяча “Шевчен�

кіана” �

Житло в столиці — завдяки державі
Çà çàâäàííÿì â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Îëåêñàíäðà Â³ëêó-

ëà ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà ÆÊÃ

Ãåííàä³é Òåìíèê ïåðåâ³ðèâ ñòàí ãîòîâíîñò³ íîâîãî áó-

äèíêó íà âóë. Ëîìîíîñîâà, 48-à ó Êèºâ³, äå íîâîñåëàìè

ñòàëè ùå 140 óêðà¿íñüêèõ ðîäèí, ÿê³ ïðèäáàëè êâàðòèðè

çàâäÿêè äåðæàâí³é ï³äòðèìö³. Òàêîæ â³öå-ïðåì’ºð ïîñòà-

âèâ çàâäàííÿ ì³ñöåâ³é âëàä³ òà çàáóäîâíèêàì ïðèñêîðè-

òè âñ³ ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ íàâêîëî áóäèíêó. Â 2013 ðî-

ö³ çàâäÿêè ðåàë³çàö³¿ äåðæïðîãðàì âæå 6742 ðîäèíè —

çäåá³ëüøîãî ïåäàãîãè, ìåäèêè, â³éñüêîâ³, ïðàö³âíèêè áþ-

äæåòíî¿ ñôåðè òà ìîëîä³ ñ³ì’¿ — ïðèäáàëè êâàðòèðè çà-

âäÿêè äåðæàâí³é ï³äòðèìö³. Çîêðåìà ÷åðåç Äåðæàâíèé

ôîíä ñïðèÿííÿ ìîëîä³æíîìó æèòëîâîìó áóä³âíèöòâó

óêëàäåíî äîãîâîðè ç 4929 ñ³ì’ÿìè, ùî íà 22 % á³ëüøå,

í³æ çà 2012 ð³ê. Â Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÷åðåç Ôîíä

ó 2013 ð. ïðèäáàëè æèòëî ìàéæå 1000 ñ³ìåé. Â ðàìêàõ ñî-

ö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè-

÷à çã³äíî ç Ïðîãðàìîþ áóä³âíèöòâà äîñòóïíîãî æèòëà çà

ïðèíöèïîì “30 % íà 70 %”, êîëè 30 % âàðòîñò³ æèòëà

ñïëà÷óº äåðæàâà, à 70 % — ãðîìàäÿíèí, ç 2010-ãî 3463

ñ³ì’¿ îòðèìàëè äîïîìîãó äåðæàâè (â 2013 ð.— 823 äîãîâî-

ðè). Çà ïðîãðàìîþ “Ìîëîä³æíîãî êðåäèòóâàííÿ” (ïðî-

öåíòíà ñòàâêà ñêëàäàº 3 %, òåðì³í ïîâåðíåííÿ êðåäèòó

äî 30 ðîê³â), çà ÿêîþ êðåäèòè ìàþòü ïðàâî îòðèìàòè ìî-

ëîä³ ñ³ì’¿, ç 2010 ð. íàäàíî 1507 êðåäèò³â, ó òîìó ÷èñë³ â

2013 ð.— 407 äîãîâîð³â. Çà ïðîãðàìîþ “Çäåøåâëåííÿ

âàðòîñò³ ³ïîòå÷íèõ êðåäèò³â” (êðåäèòíà ñòàâêà íå á³ëüøå

16 %, ç ÿêèõ 13% êîìïåíñóº äåðæàâà) — ç 2010 ð. íàäàíî

3387 êðåäèò³â, â ò. ÷. â 2013 ð.— 2154 äîãîâîðè. Çàáåçïå-

÷åííÿ óêðà¿íö³â äîñòóïíèì æèòëîì º îäíèì ³ç ïð³îðèòå-

ò³â ðîáîòè óðÿäó. Ðåàë³çàö³ÿ äåðæïðîãðàì ïðîäîâæèòüñÿ,

é öå ïåðåäáà÷åíî â ïðîåêò³ äåðæáþäæåòó �

На станції “Хрещатик” 
ремонтують ескалатор

14 ñ³÷íÿ ðîçïî÷àâñÿ ïëàíîâèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò åñêà-

ëàòîðà ¹ 1 ñòàíö³¿ “Õðåùàòèê” (âèõ³ä äî âóë. Õðåùàòèê)

Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿, ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæ-

á³ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó. Ðåìîíòí³ ðîáîòè òðèâàòè-

ìóòü äî 18 áåðåçíÿ 2014 ð., ¿õ ïðîâåäåííÿ íå ïîçíà÷èòüñÿ

íà ðåæèì³ ðîáîòè ñòàíö³¿. Îêð³ì öüîãî, ïðîäîâæóºòüñÿ êà-

ï³òàëüíèé ðåìîíò åñêàëàòîðà ¹ 1 íèæíüîãî íàõèëó ñòàí-

ö³¿ “Ïå÷åðñüêà” Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêî¿ ë³í³¿. Ðåìîíò³ ðîáî-

òè òðèâàòèìóòü äî 24 ñ³÷íÿ ï. ð. “ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-

ë³òåí” ïåðåïðîøóº çà òèì÷àñîâ³ íåçðó÷íîñò³ òà íàãàäóº

ïàñàæèðàì ïðî íåîáõ³äí³ñòü äîòðèìóâàòèñÿ Ïðàâèë ïîâå-

ä³íêè íà åñêàëàòîðàõ ï³ä ÷àñ êîðèñòóâàííÿ ìåòðîïîë³-

òåíîì”, — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³. Äîäàìî, ùî ïðàö³âíè-

êè ÏÀÒ “Ìåòðîáóä” ç æîâòíÿ íå îòðèìóþòü çàðîá³òíó

ïëàòó ÷åðåç êðåäèò, ÿêèé êîìïàí³ÿ âçÿëà íà áóä³âíèöòâî

ñòàíö³¿ ìåòðî “Òåðåìêè” �

Киян попереджають про негоду
Ñòîëè÷íà ÄÀ² çâåðòàº óâàãó âîä³¿â, ùî ó Êèºâ³ ñïîñòåð³-

ãàºòüñÿ ïîã³ðøåííÿ ïîãîäíèõ óìîâ: õìàðí³ñòü, îïàäè ó âè-

ãëÿä³ ìîêðîãî ñí³ãó, ì³ñöÿìè îæåëåäèöÿ, ùî çíà÷íî óñ-

êëàäíþº óìîâè äëÿ ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ ìîæå

ñïðè÷èíèòè âèíèêíåííÿ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é ³ ÄÒÏ. Âîä³¿â

ïðîñÿòü áóòè ìàêñèìàëüíî óâàæíèìè òà îáåðåæíèìè ï³ä

÷àñ ðóõó â íåñïðèÿòëèâèõ ïîãîäíèõ óìîâàõ, äîòðèìóâàòè-

ñÿ øâèäê³ñíîãî ðåæèìó, áåçïå÷íî¿ äèñòàíö³¿ òà ïðàâèë ìà-

íåâðóâàííÿ, à òàêîæ çàì³íèòè àâòîìîá³ëüíó ãóìó íà çèìî-

âó. Âîä³ÿì íàãàäóþòü, ùî â óìîâàõ íåäîñòàòíüî¿ âèäèìîñò³

íåîáõ³äíî ïåðåñóâàòèñÿ ³ç ââ³ìêíåíèì áëèæí³ì ñâ³òëîì

ôàð ÷è ïðîòèòóìàííèìè ë³õòàðÿìè; â óìîâàõ òóìàíó ïî-

òð³áíî ìàêñèìàëüíî çíèçèòè øâèäê³ñòü ³ çá³ëüøèòè äèñ-

òàíö³þ äî òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî ðóõàþòüñÿ ïîïåðåäó;

óíèêàòè ðèçèêîâàíèõ ìàíåâðóâàíü, ÿê³ ïðè íåñïðèÿòëè-

âèõ ïîãîäíèõ óìîâàõ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî íåáåçïå÷íèõ

íàñë³äê³â; ïðè íåîáõ³äíîñò³ çóïèíêè — øâèäê³ñòü çíèæóé-

òå ïîñòóïîâî, à çóïèíèâøèñü — âìèêàéòå àâàð³éíó ñâ³òëî-

âó ñèãíàë³çàö³þ. Ó ñâîþ ÷åðãó, ñòîëè÷íà ïîæåæíî-ðÿòó-

âàëüíà ñëóæáà çàêëèêàº ãðîìàäÿí âèÿâèòè ïèëüí³ñòü òà

îáåðåæí³ñòü ïðè âèõîä³ íà ñâ³æå ïîâ³òðÿ, îñê³ëüêè îæåëå-

äèöÿ º îäí³ºþ ç ïðè÷èí íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Â ÃÓ

ÄÑÍÑ íàãàäóþòü, ùî ï³ä ÷àñ îæåëåä³ çíà÷íî çá³ëüøóºòü-

ñÿ ê³ëüê³ñòü âóëè÷íèõ òðàâì: çàáèòòÿ, âèâèõè ³ ïåðåëîìè.

Äëÿ áîðîòüáè ç îæåëåäèöåþ ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” ç ïî÷àòêó

çèìîâîãî ïåð³îäó âèêîðèñòàëà 7005,4 ò ñîë³ é 9832,44 ò ï³-

ùàíî-ñîëÿíî¿ ñóì³ø³. Ïðîòÿãîì 17—20 ñ³÷íÿ ñòîëèö³ ä³ñòà-

íåòüñÿ ÷åðãîâà õâèëÿ õîëîäíîãî ïîâ³òðÿ, ùî ïðèçâåäå äî

ïîíèæåííÿ ì³í³ìàëüíèõ ïîêàçíèê³â ñòîâï÷èê³â òåðìîìåò-

ð³â äî —9...—15 °Ñ âíî÷³, âäåíü äî —5...—10 °Ñ �
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Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

К
иїв продовжує підготовку до відзна�
чення 200�ї річниці з дня народження
Тараса Шевченка. Різноманітні заходи
цілий рік, який Указом Президента

України проголошений роком Великого Кобза�
ря, триватимуть у всіх культурних та мистець�
ких закладах столиці. Не виняток і Центральна
бібліотека імені Т. Г. Шевченка, де до ювілею
підготували цікаві виставки, майстер�класи та
вистави.
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Кирило ФОМІНОВ
“Хрещатик”

Днями у місті в
рамках першої
всеукраїнської
благодійної ак�

ції “Різдвяна ялинка
Янгола” відбулося від�
криття виставки робіт
декоративно�приклад�
ного мистецтва засу�
джених “Різдвяні візе�
рунки”. В день від�
криття виставки для
дітей засуджених та
працівників Держав�
ної пенітенціарної
служби було організо�
вано різноманітні май�
стер�класи та неве�
личку концертну про�
граму на різдвяну те�
матику.

З благословення Блаженні�

шого Митрополита Київ�

ського і всієї України Воло�

димира днями у виставково�

му залі Національного Ки�

єво�Печерського історико�

культурного заповідника від�

булося відкриття всеукраїн�

ської виставки робіт декора�

тивно�прикладного мистец�

тва засуджених “Різдвяні ві�

зерунки”. Виставка організо�

вана Державною пенітенці�

арною службою України

спільно з Синодальним відді�

лом Української Православ�

ної церкви у справах пастир�

ської опіки пенітенціарної

системи. До уваги відвідува�

чів були представлені кращі

вироби художньо�приклад�

ної творчості за номінаціями:

живопис, графіка, вишивка,

іконопис, різьблення по де�

реву тощо.

Загалом для участі у вистав�

ці представили свої роботи

понад 160 засуджених, серед

яких 20 жінок та 6 неповно�

літніх. “Різдвяна тематика бу�

ла обрана не просто так. Біль�

шість осіб, які відбувають по�

карання в місцях позбавлення

волі, замислюється над сво�

їми діями, намагається зрозу�

міти, що таке добро, любов.

Вони звертаються до Бога. І

держава розуміє це, вона не

намагається ізолювати цих

людей від суспільства, бо во�

ни такі ж самі, як і всі інші.

Тому ми влаштували це свято

для малечі. Тут присутні як ді�

ти ув’язнених, так і працівни�

ків пенітенціарної служби”,—

розповів начальник департа�

менту кримінально�виконав�

чої інспекції та соціально�

психологічної роботи із засу�

дженими ДПтС України Олег

Янчук.

Окрім того, за ініціативи

Синодального відділу Укра�

їнської Православної церкви

у справах пастирської опіки

пенітенціарної системи та

громадської організації “Со�

юз “Золотий Вік України”

відбувся благодійний захід

для дітей, чиї батьки відбува�

ють покарання в місцях по�

збавлення волі, під назвою

“Різдвяна ялинка Янгола”. В

рамках відкриття виставки

для всіх дітей було організо�

вано різноманітні майстер�

класи та невеличку концерт�

ну програму на різдвяну те�

матику. Хоровий колектив

Свято�Макарівського храму

подарував присутнім веселі

колядки, а казкові велетні�

ведмеді запрошували дітлахів

до хороводів та участі в кон�

курсах.

Від імені столичної влади

малечу привітав начальник

управління сім’ї, молоді та

спорту КМДА Вадим Костю�

ченко. “Київ — це місто, де

збуваються мрії, це місто ве�

ликих перемог. Хотілося б і

вам побажати мріяти та пере�

магати. З найкращими поба�

жаннями, зі святами вас, до�

рогі діти!”,— зазначив він.

На завершення заходу діти

переглянули виставу “12 мі�

сяців” у Київському театрі

опери і балету для дітей та

юнацтва й отримали солодкі

подарунки. Додому всі повер�

талися усміхненими та щас�

ливими, зігрітими людським

добром і різдвяним дивом.

Організатори культурно�

просвітницького заходу ма�

ють намір і надалі продовжу�

вати такі ініціативи. “Під егі�

дою “Різдвяної ялинки Янго�

ла” ми проводимо декілька

заходів одночасно. Це перша

всеукраїнська благодійна ак�

ція, що відбувається для ді�

тей, чиї батьки зараз знахо�

дяться у місцях позбавлення

волі. Ми не можемо відверта�

тися від цих людей, бо вони —

наші співгромадяни, ми ра�

зом ходимо одними й тими

самими вулицями”,— поділи�

лася з “Хрещатиком” прези�

дент громадської організації

“Союз “Золотий Вік Укра�

їни” Яна Баранова �
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Ялинка Янгола
У місті провели благодійну різдвяну акцію

Під�е�ідою�"Різдвяної�ялин�и�Ян�ола"�проводиться�де�іль�а�заходів�одночасно

Кирило ФОМІНОВ
“Хрещатик”

З
нового року в сто�
лиці продовжують
роботи з демонтажу
самовільно розмі�

щених кіосків. Так, у пе�
ріод з сьомого січня цього
року їх прибрано більше
30�ти. Учора торговельні
павільйони було прибрано
з вулиці Княжий Затон, 21
та з проспекту Академіка
Глушкова, 16. Роботи три�
ватимуть і надалі.

У місті триває боротьба з незакон�

но встановленими малими архітек�

турними формами. Адже протягом

останніх місяців 2013 року було са�

мовільно встановлено понад 140

МАФів. Тож виконувач обов’язків

голови КМДА Анатолій Голубченко

доручив профільним службам до 26

січня прибрати їх з вулиць міста. На

сьогодні більше 30�ти МАФів вже

знесені. Власники були попередже�

ні про примусові роботи з демонта�

жу. Тому вчора вони самостійно

прибрали самовільно встановлені

павільйони на Княжому Затоні, 21.

Це відбулося буквально за декілька

годин до прибуття демонтажної

бригади, яка застала лише сліди на

землі, що залишилися від будівлі.

“Ця мала архітектурна форма була

встановлена незаконно і підлягала

знесенню. Відповідно, через засоби

масової інформації була зроблена

заява про майбутню акцію влади.

Власник її побачив та демонтував

об’єкт самостійно”,— прокоменту�

вав ситуацію директор КП “Київ�

благоустрій” В’ячеслав Солошенко.

Не приховують задоволення

мешканці та робітники з будинків,

що розташовані поблизу. Так, пра�

цівниця ТОВ “Ковальська�житло�

сервіс” Аркадія Бакун поділилася з

“Хрещатиком” своїми враження�

ми: “Торговельний павільйон

встановили самовільно ввечері

сьомого січня. Мешканці з цього

приводу обурювалися, проте це ні�

кого не хвилювало. А сьогодні

зранку я виходжу на роботу, а його

вже немає. Я цьому дуже зраділа”.

Проте далеко не всі подібні об’єк�

ти зникають за допомогою рук тих,

хто їх і встановив. Так, того самого

дня комунальникам довелося сво�

їми силами прибирати дев’ять са�

мовільно встановлених малих архі�

тектурних форм на проспекті Ака�

деміка Глушкова, 16, які також з’я�

вилися тут на початку цього міся�

ця. Не зважаючи на обурення ро�

бітників цих приміщень, співро�

бітники КП “Київблагоустрій”

свою роботу виконали. І тут місце�

ві жителі також підтримали міську

владу. “Якби вони стояли акуратно

та не нівечили пейзаж, нехай би

собі були й надалі. Але те, що ми

бачимо зараз, — неприпустимо. Це

сміття, бруд, якісь коробки — ні�

хто нічого і ніколи не приби�

рає”,— обурюється пані Євгенія,

яка мешкає поруч.

Зауважимо, що у місті зараз налі�

чується 12 тис. законно встановле�

них малих архітектурних форм, іс�

нування яких узгоджено з владою

міста та відповідає нормативам,

яких вимагає відповідна документа�

ція. Проте не припиняється бороть�

ба із незаконно встановленими

об’єктами, які з’являються у непе�

редбачених для цього місцях, не від�

повідають будь�яким технічним ви�

могам та реалізують неякісну про�

дукцію та послуги. У власників та�

ких приміщень є вибір: чи демонту�

вати їх самостійно, чи чекати кому�

нальників, які знесуть самовільно

встановлену споруду. Кожна така

процедура коштує міському бюдже�

ту приблизно 4000 грн.

Слід також зазначити, що навіть

12 тис. наявних об’єктів — завелика

кількість. Тому її буде вдвічі змен�

шено, а якість тих, що залишаться,

ще жорсткіше контролюватиметься.

“Наше законодавство недосконале,

і цим намагаються користуватися

недобросовісні підприємці. Проте

війна проти МАФів триває постій�

но. Це дуже важка робота, але ми її

мусимо виконувати та робимо це.

Задля ефективної протидії незакон�

ним діям департаментом розробле�

на комплексна схема розміщення

тимчасових споруд торговельного,

побутового, соціально�культурного

чи іншого призначення для здійс�

нення підприємницької діяльності у

Києві”,— зазначив директор Депар�

таменту міського благоустрою та

збереження природного середовища

КМДА Сергій Садовой.

Комплексну схему створено з ме�

тою впорядкування та систематиза�

ції визначення місць для розміщен�

ня тимчасових споруд з урахуван�

ням вимог будівельних, санітарно�

гігієнічних норм, а також чинних

містобудівних обмежень, вимог що�

до охорони навколишнього природ�

ного середовища та раціонального

використання територій, охорони

історико�культурної спадщини, зе�

мельно�господарського устрою. За�

галом схема передбачає зменшення

кількості МАФів у місті до кінця

2014 року до 6500 одиниць, які пра�

цюватимуть у конкретно визначе�

них місцях з урахуванням обмежень

та вимог. Важливо, що тимчасові

споруди будуть однотипними, що

позитивно вплине на загальний ар�

хітектурний вигляд території, де ці

споруди розміщуватимуться. Нага�

даємо також, що КМДА затвердила

комісію з розсліду заяв про можли�

вість встановлення тимчасових спо�

руд торговельного, побутового, со�

ціально�культурного чи іншого при�

значення для здійснення підприєм�

ницької діяльності �

У�столиці�продовж�ють�роботи�з�демонтаж��неза�онно�встановлених�МАФів

Боротьба з МАФами триває
Понад 30 малих архітектурних форм демонтовано з початку року
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�12.12.2013�№�2240

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Ідентифі�аційний��од�24250279)

1.�Департамент� промисловості� та� розвит��� підприємництва� ви�онавчо�о� ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Департамент)�є�стр��т�рним

підрозділом�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації),�що�підпоряд�ов�ється��олові�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та�є�підзвітним

і�під�онтрольним�Київсь�ій�місь�ій�раді,�а�з�питань�ви�онання�ф�н�цій�державної�ви�онавчої

влади —�Міністерств��е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни,�Міністерств��промислової�по-

літи�и�У�раїни,�Державній�сл�жбі�У�раїни�з�питань�ре��ляторної�політи�и�та�розвит���підпри-

ємництва,�я�ий�забезпеч�є�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань�на�території�міста�Києва.

2.�Департамент�є�правонаст�пни�ом�реор�анізованих�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�15�березня�2012�ро���№ 198/7535�"Про�діяльність�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)"�Головно�о��правління�з�питань�ре��-

ляторної� політи�и� та� підприємництва� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�Головно�о��правління�вн�трішньої�тор�івлі�та�поб�тово�о�об-

сл��ов�вання�населення�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації).

3.�Департамент���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�та�за�онами�У�раїни,�а�тами�Пре-

зидента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на�азами�відповідних�центральних�ор�анів�ви�о-

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту охорони здоров'я 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2013 рік
Розпорядження № 2231 від 10 грудня 2013 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в
Україні", "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року
№ 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і на

дання кредитів з бюджету", рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет
міста Києва на 2013 рік", з метою забезпечення виконання установами охорони здоров'я власних повнова

жень:

1.�Затвердити�перерозподіл� видат�ів� спо-

живання���с�мі�12 143 797��рн,�передбачених

Департамент��охорони�здоров'я�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�на�2013�рі����за-

�альном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах

за�ально�о� обся��� бюджетних� призначень,

шляхом� зменшення� видат�ів� споживання� по

�одах� тимчасової� �ласифі�ації� видат�ів� та

�редит�вання� місцевих� бюджетів:� 080201

"Спеціалізовані�лі�арні� та� інші�спеціалізовані

за�лади� (центри,� диспансери,� �оспіталі� для

інвалідів� ВВВ,� лепрозорії,� меди�о-санітарні

частини�тощо,�що�мають�ліж�ов��мереж�"�на

с�м�� 1 058 770� �рн,� 080204� "Санаторії� для

хворих�на� т�бер��льоз"� на� с�м��37 500� �рн,

080209�"Центри�е�стреної�медичної�допомо-

�и� та�медичних� �атастроф,� станції� е�стреної

(швид�ої)� медичної� допомо�и"� на� с�м�

10 753 665��рн,�080300�"Полі�ліні�и�і�амб�ла-

торії� (�рім� спеціалізованих� полі�ліні�� та� за-

�альних� і� спеціалізованих� стоматоло�ічних

полі�ліні�)"�на�с�м��12 000��рн,�0801001�"Ме-

ди�о-соціальні� е�спертні� �омісії"� на� с�м�

116 500� �рн� та� збільшення� видат�ів� спожи-

вання� по� �одах� тимчасової� �ласифі�ації� ви-

дат�ів� та� �редит�вання� місцевих� бюджетів:

080101� "Лі�арні"� на� с�м�� 9 164 067� �рн,

080203� "Перинатальні� центри,� поло�ові� б�-

дин�и"�на�с�м��257 900��рн,�080205�"Санато-

рії�для�дітей�та�підліт�ів�(нет�бер��льозні)"�на

с�м��163 500��рн,�080400�"Спеціалізовані�по-

лі�ліні�и�(в�т.�ч.�диспансери,�меди�о-санітар-

ні� частини,� перес�вні� �онс�льтативні� діа�но-

стичні� центри� тощо,� я�і� не� мають� ліж�ово�о

фонд�)"�на�с�м��75 868��рн,�081002�"Інші�за-

ходи�по�охороні�здоров'я"�на�с�м��2 317 100

�рн,�що�додається.

2.� Департамент�� охорони� здоров'я� ви�о-

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

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

печити�подання�на�по�одження�перерозподі-

л��видат�ів�споживання�бюджет�,�передбаче-

но�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�до�по-

стійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

бюджет�� та� соціально-е�ономічно�о� розвит-

��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної� адміністрації)� внести� відповідні

зміни� до� розпис�� місцево�о� бюджет�� після

по�одження� в� �становленом�� поряд��� пере-

розподіл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1

цьо�о� розпорядження,� з� постійною� �омісією

Київсь�ої� місь�ої� ради� з� питань� бюджет�� та

соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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

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

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

розподілом�обов'яз�ів.

Голова О. Попов

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

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

Про безоплатне прийняття відомчого житлового фонду,
відокремлених об'єктів комунального призначення,

електролічильників та зовнішніх інженерних мереж Служби
безпеки України до комунальної власності територіальної

громади міста Києва
Розпорядження № 2239 від 12 грудня 2013 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", статей 4, 6 Закону України "Про передачу об'єктів права держав

ної та комунальної власності", на виконання рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури", враховуючи
звернення Служби безпеки України від 11 листопада 2013 року № 19/2
3227, в межах функцій органу місце

вого самоврядування:

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

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва�відомчий�житловий�фонд�і�об'є�ти�бла�о-

�строю�та�передати�до�сфери��правління�Го-

лосіївсь�ої� районної� в� місті� Києві� державної

адміністрації�з�ідно�з�додат�ом�1.

2.� Прийняти� безоплатно� до� �ом�нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва�зовнішні�інженерні�мережі�та�відо�ремле-

ні�об'є�ти��ом�нально�о�призначення�житло-

во�о�фонд�,��абельні�мережі,�еле�тролічиль-

ни�и�та�передати���володіння�і��орист�вання

п�блічном�� а�ціонерном�� товариств�� "КИЇВ-

ЕНЕРГО"�з�ідно�з�додат�ами�2,�3,�4�в�межах

та�на��мовах,�визначених�У�одою�щодо�реалі-

зації� прое�т�� �правління� та� реформ�вання

енер�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�ве-

ресня� 2001� ро��� (зі� змінами),� я��� ��ладено

між�А�ціонерною�енер�опостачальною��омпа-

нією� "КИЇВЕНЕРГО"� та� Київсь�ою� місь�ою

державною�адміністрацією.

3.� Прийняти� безоплатно� до� �ом�нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва�зовнішні�водопровідні�мережі�житлово�о

фонд��та�передати���володіння�і��орист�ван-

ня� ПАТ� "АК� "Київводо�анал"� з�ідно� з� додат-

�ом�5�в�межах�та�на��мовах,�визначених�До-

�овором� на� володіння� та� �орист�вання�май-

ном�територіальної� �ромади�м.�Києва�від�01

�р�дня�2006�ро���(зі�змінами),�я�ий���ладено

між� ПАТ� "АК� "Київводо�анал"� та� Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією.

4.� Прийняти� безоплатно� до� �ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

зовнішні�інженерні�мережі�житлово�о�фонд��і

передати� �� володіння� та� �орист�вання� ПАТ

"Київ�аз"� з�ідно� з� додат�ом�6� в�межах� та� на

�мовах,� визначених�До�овором� на� володіння

та� �орист�вання�майном� територіальної� �ро-

мади�м.�Києва�від�21��вітня�2006�ро���(зі�змі-

нами),�я�ий���ладено�між�ПАТ�"Київ�аз"�та�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією.

5.� Прийняти� безоплатно� до� �ом�нальної

власності� територіальної� �ромади�міста�Ки-

єва� зовнішні� інженерні� мережі� з� обладнан-

ням� та� за�ріпити� на� праві� �осподарсь�о�о

відання�за�СКП�"Київтелесервіс"�з�ідно�з�до-

дат�ом�7.

6.� Прийняти� безоплатно� до� �ом�нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва�інженерні�мережі�з�обладнанням�та�за�рі-

пити�на�праві� �осподарсь�о�о�відання�за�КП

"Київмісь�світло"�з�ідно�з�додат�ом�8.

7.�Департамент�� �ом�нальної� власності�м.

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

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

ції)�здійснити�в��становленом��поряд���прий-

няття-передач��майна,�зазначено�о���п�н�тах

1 —�6�цьо�о�розпорядження.

8.�Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�після�ви�онання�п�н�тів�1�та�7

забезпечити�реєстрацію�відповідно�о�речово�о

права�на�майно,�зазначене���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження,�в��становленом��поряд��.

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Гол�бчен�а�А.�К.

Голова О. Попов

Про затвердження Положення про Департамент промисловості
та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 2240 від 12 грудня 2013 року
Відповідно до статті 101 Закону України "Про столицю України — мІсто
герой Київ", статті 54 Закону Укра


їни "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи Типове положення про структурний підрозділ міс

цевої державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 ро

ку № 887, Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ економічного роз

витку і торгівлі місцевої державної адміністрації, затверджені наказом Міністерства економічного розвит

ку і торгівлі України вІд 30 листопада 2012 року № 1370, Методичні рекомендації з розроблення положення
про структурний підрозділ агропромислового розвитку місцевої державної адміністрації, затверджені на

казом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 листопада 2012 року № 722:

1.� Затвердити� Положення� про� Департа-

мент� промисловості� та� розвит��� підприєм-

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

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

ції),�що�додається.

2.�Підп�н�т�1.3�п�н�т��1�розпорядження�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�12

липня�2012�ро���№ 1205�"Про�затвердження

змін�та�доповнень�до�Положень�про�стр��т�р-

ні� підрозділи� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації)"�ви�лючити.

3.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації� від� 16� листопада� 2004� ро��

№ 2065� "Про� затвердження� Положення� про

Департамент�промисловості�та�розвит���під-

приємництва� ви�онавчо�о� ор�ан�� (Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)";

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

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

ної�адміністрації)�від�03�листопада�2010�ро��

№ 904�"Про�затвердження�змін�до�Положен-

ня�про�Головне��правління�промислової,�на-

��ово-технічної�та�інноваційної�політи�и�ви�о-

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

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

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

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

ної� адміністрації)� від� 12� травня� 2011� ро��

№ 720�"Про�затвердження�змін�до�Положен-

ня�про�Головне��правління�промислової,�на-

��ово-технічної�та�інноваційної�політи�и�ви�о-

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

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

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

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

ної�адміністрації)�від�12�листопада�2012�ро��

№ 2013�"Про�внесення�змін�до�розпоряджен-

ня� Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

від�16.11.2004�№ 2065".

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

жавної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обо-

в'яз�ів�прийняти�рішення�щодо�висвітлення�в

засобах�масової�інформації�зміст��цьо�о�роз-

порядження.

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Гол�бчен�а�А.�К.

Голова О. Попов



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 4 15 січня 2014 року

навчої�влади,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви,�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�іншими�а�тами�за�онодавства�У�раїни,�а�та�ож�цим�Положенням.

4.�Основними�завданнями�Департамент��є:

4.1.�Забезпечення�реалізації�на�території�міста�Києва:

4.1.1.�Державної�політи�и�е�ономічно�о�розвит��.

4.1.2.�Державної�промислової�політи�и.

4.1.3.�Державної�ре�іональної�політи�и.

4.1.4.�Державної�політи�и���сфері�інвестиційної�діяльності�та�державно-приватно�о�партнер-

ства.

4.1.5.�Державної�політи�и�з�питань�розвит���підприємництва,�державної�ре��ляторної�полі-

ти�и.

4.1.6.�Державної�політи�и���сфері�тор�івлі�та�поб�тових�посл��,�в�том��числі�сприяння�за-

безпеченню�міста�продовольчими�рес�рсами,�ор�анізації�оптової,�роздрібної�тор�івлі,�ресто-

ранно�о��осподарства.

4.1.7.�Державної�політи�и���сфері��правління�об'є�тами�державної�власності,�в�том��числі

�орпоративними�правами�держави.

4.2.�Участь���розробці�та�ви�онанні:

4.2.1.�Державних�про�рам�розвит���підприємництва,�промисловості,�е�ономічно�о,�на��о-

во-технічно�о�розвит���У�раїни,�а�та�ож�державних�цільових�на��ово-технічних�про�рам.

4.2.2.�Про�рам�е�ономічно�о�та�соціально�о�розвит���міста�Києва.

4.2.3.�Місь�их�та�цільових�про�рам���сфері�підприємниць�ої�діяльності.

4.2.4.�За�альномісь�их� і��ал�зевих�про�рам�розвит���промислово�о� і�на��ово�о��омпле�с�

міста,�пріоритетних�напрям�ів�і�про�рам�інноваційно�о�розвит���промисловості.

4.2.5.�Про�рам,�спрямованих�на�підвищення�рівня�забезпечення�населення�продовольчими

та�непродовольчими�товарами,�посл��ами,�збільшення�обся�ів�виробництва�товарів�харчової

та�переробної��ал�зей.

4.3.�Участь���розробленні�та�здійсненні�заходів�щодо�поліпшення�інвестиційно�о��лімат��в

місті�Києві�для�зал�чення��оштів�на�розвито��промислово�о��омпле�с�.

4.4.�Участь���розробленні�та�по�одженні�в�обов'яз�овом��поряд���прое�тів�ре��ляторних�а�-

тів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

4.5.�Забезпечення�реалізації� державної� політи�и,�розроблення� та� ви�онання�ре�іональних

інноваційно-інвестиційних�та� інших�про�рам� і�про�нозів�розвит����ал�зей�а�ропромислово�о

виробництва.

4.6.�Участь���форм�ванні�та�реалізації�стало�о�розвит���а�ропромислово�о�рин���міста�Ки-

єва.

4.7.�Участь���форм�ванні�та�забезпеченні�реалізації�державної�політи�и,�спрямованої�на�роз-

вито��а�ропромислово�о��омпле�с��та��арант�вання�продовольчої�безпе�и�держави.

4.8.�Сприяння:

4.8.1.�Розвит���місь�о�о��оопер�вання,�нала�одженню�е�ономічних�та�виробничих�взаємо-

відносин�між�промисловими�підприємствами�міста,�збільшенню�обся�ів�виробництва�та�реалі-

зації��он��рентоспроможної�імпортозамінюючої�прод��ції.

4.8.2.�Зовнішньое�ономічним�зв'яз�ам�промислових�підприємств,�розвит���їх�е�спортної�ба-

зи�та�збільшенню�виробництва�прод��ції�на�е�спорт,�розвит���міжре�іональних�та�міждержав-

них�е�ономічних�зв'яз�ів.

4.8.3.�Роботі�на��ово-технічних�товариств,�спіло��та��ромадсь�их�об'єднань,�розвит���вина-

хідниць�ої�та�раціоналізаторсь�ої�діяльності,�захист��прав�інтеле�т�альної�власності.

4.8.4.�Розробленню� і�ви�ористанню�техноло�ій�та� їх�с�ладових�частин�з�ідно�з�потребами

міста.

4.9.�Забезпечення�в�межах�своїх�повноважень�захист�� інтересів���раїнсь�их�товаровироб-

ни�ів�на�зовнішньом��рин���та�розвито��вн�трішньо�о�рин��.

4.10.�Участь���здійсненні��онтролю�за�я�істю�тор�овельно�о�обсл��ов�вання��ромадян�с�б'є�-

тами��осподарювання�незалежно�від�форм�власності,�що�провадять�підприємниць���діяльність

на�території�міста�Києва���сфері�тор�івлі�та�поб�тово�о�обсл��ов�вання�населення.

4.11.�Розроблення�та�подання�на�затвердження�план��діяльності�з�під�отов�и�прое�тів�ре��-

ляторних�а�тів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�та�змін�до�ньо�о�на��алендарний�рі�.

4.12.�Конс�льтативно-інформаційна�підтрим�а�під�отов�и�та�перепід�отов�и��адрів�для�сфе-

ри��осподарсь�ої�діяльності.

4.13.�Взаємодія�з�міжнародними�ор�анізаціями�з�питань�ре��ляторної�політи�и���сфері��ос-

подарсь�ої�діяльності�та�розвит���підприємництва.

4.14.�Взаємодія�з��ромадсь�ими�об'єднаннями�підприємців�та�роботодавців.

4.15.�Створення�сприятливих��мов�для�розвит���харчової�та�переробної�промисловості�міс-

та�з�метою�більш�повно�о�забезпечення�попит��населення�на�прод��цію�вітчизняних�товаро-

виробни�ів.

4.16.�Зал�чення�на�споживчий�рино��міста�товарних�рес�рсів�з�інших�ре�іонів�У�раїни�та�з-

за��ордон��для�забезпечення�харчової�та�переробної�промисловості�сировиною,�а�населен-

ня —�необхідними�товарами.

4.17.�Вирішення�питань�щодо�пайової��часті�(внес��)�в��триманні�об'є�тів�бла�о�строю�міс-

та�Києва,�розрах�н�и�її�розмірів�та���ладання�до�оворів�про�сплат��пайової��часті�(внес��)�в

�триманні�об'є�тів�бла�о�строю�міста�Києва.

4.18.�Ор�анізаційне�забезпечення�розміщення�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонар-

них�за�ладів�ресторанно�о��осподарства�на�території�міста�Києва.

4.19.�С�ладання�прото�олів�про�адміністративні�правопор�шення�за�фа�тами�пор�шень�пра-

вил�тор�івлі�на�рин�ах.

5.�Департамент�відповідно�до�визначених��ал�зевих�повноважень�ви�он�є�та�і�завдання:

5.1.�Ор�анізов�є�ви�онання�Констит�ції�і�за�онів�У�раїни,�а�тів�Президента�У�раїни,�Кабіне-

т��Міністрів�У�раїни,�на�азів�Міністерства�е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни,�Міністер-

ства�промислової�політи�и�У�раїни,�Державної�сл�жби�У�раїни�з�питань�ре��ляторної�політи�и

та�розвит���підприємництва�та�здійснює��онтроль�за�їх�реалізацією.

5.2.�Забезпеч�є� ��межах� своїх� повноважень� захист� прав� і� за�онних� інтересів�фізичних� та

юридичних�осіб.

5.3.�Надає�адміністративні�посл��и.

5.4.�Аналіз�є�стан�і�тенденції�е�ономічно�о�розвит��,�се�торів�та��ал�зей�е�ономі�и�міста�Ки-

єва,�проводить�оцін���вн�трішньоре�іональної�диференціації�е�ономічно�о�розвит���міста�Ки-

єва.

5.5.�Бере��часть���розробленні�прое�т��страте�ії�розвит���міста�Києва.

5.6.�Бере��часть���розробленні�прое�тів�про�нозів�е�ономічно�о�розвит���У�раїни�на�серед-

ньо-� та� �орот�остро�овий� період� і� за�альнодержавних� про�рам� е�ономічно�о� і� соціально�о

розвит��,� інших� державних� цільових� про�рам,� забезпеч�є� �оординацію� ви�онання� в� межах

повноважень�завдань,�визначених�цими�про�рамами,�на�території�міста�Києва.

5.7.�Бере��часть���розробленні�про�нозів�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���міста�Києва

на�середньостро�овий�період�та�про�рами�її�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���на��орот�о-

стро�овий�період,�в�том��числі�цільових�про�рам�розвит����ал�зей�а�ропромислово�о�вироб-

ництва,�а�та�ож�прое�тів�державних�цільових�про�рам,�метою�я�их�є�розв'язання�проблем�роз-

вит���міста�Києва.

5.8.�Бере��часть���розробленні�в��становленом��поряд���пропозицій�щодо�вст�п��до�відпо-

відних�об'єднань�євроре�іонально�о�співробітництва�та�реалізації�спільних�з�іншими�с�б'є�та-

ми�транс�ордонно�о�співробітництва�прое�тів�(про�рам).

5.9.�Розробляє�та�надсилає�прое�ти�про�рам�транс�ордонно�о�співробітництва�централь-

ним�ор�анам�ви�онавчої�влади,�відповідальним�за�реалізацію�державної�політи�и���відповідній

сфері�(для�під�отов�и���межах�їх�повноважень�е�спертних�виснов�ів�стосовно�доцільності�на-

дання�державної�фінансової�підтрим�и�реалізації�прое�тів),�та�Міністерств��е�ономічно�о�роз-

вит���і�тор�івлі�У�раїни�для�надання�відповідної�державної�фінансової�підтрим�и.

5.10.�Розробляє�та�ор�анізов�є�реалізацію�заходів,�спрямованих�на�нарощ�вання� інвести-

ційних�рес�рсів,�створення�сприятливо�о�інвестиційно�о��лімат�.

5.11.�Гот�є�пропозиції�щодо:

5.11.1.�По�одження�інвестиційних�прое�тів���пріоритетних��ал�зях�е�ономі�и.

5.11.2.�Надання�за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва�державної�підтрим�и�с�б'є�там�ін-

вестиційної�діяльності,�я�і�реаліз�ють�інвестиційні�прое�ти���пріоритетних��ал�зях�е�ономі�и.

5.11.3.� Створення� і� забезпечення�ф�н�ціон�вання� спеціальних� е�ономічних� зон,� запрова-

дження�спеціально�о�режим��інвестиційної�діяльності�на�територіях�пріоритетно�о�розвит��.

5.12.�Аналіз�є�е�ономічні�та�соціальні�наслід�и�ф�н�ціон�вання�спеціальних�е�ономічних�зон

і� територій� пріоритетно�о� розвит��� та� подає� Міністерств�� е�ономічно�о� розвит��� і� тор�івлі

У�раїни�відповідн��інформацію.

5.13.�Бере��часть���під�отовці�пропозицій�щодо�визначення�середньостро�ових�пріоритет-

них�напрямів�інноваційної�діяльності.

5.14.�Гот�є�та�подає�спеціально��повноваженом��центральном��ор�ан��ви�онавчої�влади��

сфері�інноваційної�діяльності�пропозиції�щодо�в�лючення�інноваційних�прое�тів�за�ре�іональ-

ними�про�рамами�до�державних�про�рам�і�їх�фінанс�вання�шляхом��редит�вання�з�державно-

�о�бюджет�.

5.15.�Розробляє�прое�ти�ре�іональних�та�місцевих�про�рам�розвит���мало�о� і�середньо�о

підприємництва,�забезпеч�є�їх�ви�онання,�здійснює�моніторин��ви�онання�та�их�про�рам.

5.16.�Сприяє�форм�ванню�інфрастр��т�ри�підтрим�и�мало�о�і�середньо�о�підприємництва.

5.17.�Бере��часть���розробленні�пропозицій�щодо�забезпечення�сприятливих��мов�діяльно-

сті�підприємств�тор�івлі,�ресторанно�о��осподарства�та�поб�тово�о�обсл��ов�вання.

5.18.�Сприяє�розвит���міжре�іонально�о�співробітництва�с�б'є�тів�мало�о�і�середньо�о�під-

приємництва.

5.19.�Забезпеч�є�ви�онання�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою

державною� адміністрацією)� повноважень� �повноважено�о� ор�ан�� �правління� щодо� підпри-

ємств,��станов,�ор�анізацій,�я�і�належать�до�сфери�йо�о�(її)��правління,�відповідно�до�статті�6

За�он��У�раїни�"Про��правління�об'є�тами�державної�власності"�та�подає�Міністерств��е�оно-

мічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни�інформацію�щодо:

5.19.1.� Фінансово-�осподарсь�ої� діяльності� �ожно�о� о�ремо�о� с�б'є�та� �осподарювання

державно�о�се�тор��е�ономі�и,�я�ий�належить�до�сфери��правління�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

5.19.2.�Стан��об'є�тів�державної�власності,�в�том��числі��орпоративних�прав�держави,�я�і

належать�до� сфери� �правління� ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації).

5.19.3.�Ви�онання�страте�ічних�планів�розвит���державних�підприємств,�державних�а�ціо-

нерних� товариств,� �правління� �орпоративними� правами� або� �онтроль� за� діяльністю� я�их

здійснює�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація).

5.19.4.�Необхідності�передачі�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

підприємств,��станов�і�ор�анізацій,�я�і�мають�важливе�значення�для�забезпечення�потреб�міс-

та.

5.20.�Забезпеч�є�на�ляд�за�реалізацією�прое�тів�(про�рам)�міжнародної�технічної�допомо�и

та�визначає��оординатора�прое�т�.

5.21.�По�одж�є�плани�за��півлі�товарів,�робіт�і�посл��,�що�придбаваються�за��ошти�міжна-

родної�технічної�допомо�и.

5.22.�Аналіз�є�та�подає�Міністерств��е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни�підписані��о-

ординатором�прое�т��(про�рами)�рез�льтати�поточно�о�та/або�за�лючно�о�моніторин���про-

е�тів�(про�рам)�міжнародної�технічної�допомо�и.

5.23.�Бере��часть���розробленні�страте�ічних� і�про�рамних�до��ментів�з�питань�зал�чення

зовнішньої�допомо�и�ЄС�відповідно�до�пріоритетних�напрямів�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���У�раїни.

5.24.�Бере��часть���під�отовці�пропозицій�щодо�форм�вання�перелі���товарів,�е�спорт�(ім-

порт)�я�их�підля�ає�ліценз�ванню.

5.25.�Здійснює�моніторин��розвит���е�ономічних�і�тор�овельних�відносин�з�ЄС�та�аналіз�є

вплив�наслід�ів�ф�н�ціон�вання�зони�вільної�тор�івлі�з�ЄС�на�е�ономічний�розвито��ре�іон�,

подає�Міністерств��е�ономічно�о�розвит��� і� тор�івлі�У�раїни�пропозиції� стосовно�розб�дови

тор�овельно-е�ономічних�відносин�з�ЄС.

5.26.�Забезпеч�є� ��межах�своїх�повноважень�разом�з� іншими�стр��т�рними�підрозділами

�часть�підприємств�та�ор�анізацій�міста�Києва���вистав�ово-ярмар�ових�заходах,��онференці-

ях,�семінарах,�нарадах,�відзначеннях�визначних�дат,�річниць,�професійних�свят�за�напрям�а-

ми,�віднесеними�до�йо�о��омпетенції;�зал�чає�с�б'є�тів��осподарювання�сфери�тор�івлі,�рес-

торанно�о� �осподарства,�переробної�промисловості�міста�до��часті� ��розвит���стаціонарної

фірмової�та�сезонної�тор�овельної�мережі,�тор�овельном��обсл��ов�ванні�державних�та�місь-

�их�заходів.

5.27.�Вносить�в��становленом��поряд���пропозиції�з�питань��дос�оналення�за�онодавства

У�раїни.

5.28.�Гот�є�самостійно�або�разом�з�іншими�стр��т�рними�підрозділами�інформаційні�та�ана-

літичні�матеріали�для�подання��олові�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

5.29.�Гот�є�(бере��часть���під�отовці)�прое�ти���од,�до�оворів,�меморанд�мів,�прото�олів�з�-

стрічей�деле�ацій�і�робочих��р�п���межах�своїх�повноважень.

5.30.�Вносить�пропозиції�до�прое�т��бюджет��міста�Києва,�про�рами�соціально�о�і�е�ономіч-

но�о�розвит���міста�Києва�та�інших�місь�их�і�цільових�про�рам�з�питань,�що�належать�до��ом-

петенції�Департамент�,�аналіз�є,�бере��часть��� їх�реалізації�та��онтролює�хід�ви�онання�цих

про�рам.

5.31.�Забезпеч�є�ефе�тивне�і�цільове�ви�ористання�відповідних�бюджетних��оштів.

5.32.�Розробляє�прое�ти�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви,���визначених�за�оном�випад�ах —�прое�ти�нормативно-правових�а�тів�з�питань�реалізації

�ал�зевих�повноважень.

5.33.�Бере��часть���розробленні�прое�тів�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджень�ви-

�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)� та� Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови,�прое�тів�нормативно-правових�а�тів,��оловними�розробни�ами�я�их�є

інші�стр��т�рні�підрозділи.

5.34.�Бере��часть���по�одженні�прое�тів�нормативно-правових�а�тів,�розроблених� іншими

ор�анами�ви�онавчої�влади.

5.35.�Бере��часть���під�отовці�звітів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�для�їх

роз�ляд��на�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради.

5.36.�Забезпеч�є�здійснення�заходів�щодо�запобі�ання�і�протидії��ор�пції.

5.37.�Роз�лядає�в��становленом��за�онодавством�поряд���звернення��ромадян.

5.38.�Опрацьов�є�запити�і�звернення�народних�деп�татів�У�раїни�та�деп�татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

5.39.�Забезпеч�є�дост�п�до�п�блічної�інформації,�розпорядни�ом�я�ої�він�є.

5.40.�Постійно� інформ�є� населення� про� стан� здійснення� визначених� за�оном�повнова-

жень.

5.41.�Забезпеч�є���межах�своїх�повноважень�ви�онання�завдань�мобілізаційної�під�отов�и�та

�отовності�відповідних��ал�зей,�цивільно�о�захист��населення,�дотримання�підприємствами,

�становами�та�ор�анізаціями,�промислово�о,�а�ропромислово�о��омпле�с�,�тор�івлі,�поб�то-

вих�посл���тощо�вимо��за�онодавства�з�охорони�праці,�пожежної�безпе�и.

5.42.�Ор�анізов�є�робот��з� ��омпле�т�вання,� збері�ання,�облі��� та�ви�ористання�архівних

до��ментів.
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5.43.�Забезпеч�є���межах�своїх�повноважень�реалізацію�державної�політи�и�стосовно�захист��ін-

формації�з�обмеженим�дост�пом.

5.44.�Бере��часть���вирішенні�відповідно�до�за�онодавства��оле�тивних�тр�дових�спорів�(�он-

флі�тів).

5.45.�Забезпеч�є�захист�персональних�даних.

5.46.�Вносить�Міністерств��а�рарної�політи�и�та�продовольства�У�раїни�пропозиції�щодо��дос�о-

налення� механізм�� державної� підтрим�и� підприємств� �ал�зей� а�ропромислово�о� виробництва,

розвит���мало�о�підприємництва,�в�том��числі�фермерсь�их�і�особистих�селянсь�их��осподарств.

5.47.�Форм�є�ре�іональний�резерв�сільсь�о�осподарсь�их�і�продовольчих�рес�рсів,�с�ладає�їх

баланс�та�бере��часть���розробленні�і�здійсненні�заходів�щодо�форм�вання�А�рарним�фондом�дер-

жавно�о�продовольчо�о�резерв�.

5.48.�Надає�методичн��допомо���сільсь�о�осподарсь�им�товаровиробни�ам�з�питань�на��ово-

технічних�розробо�,�провадження�інноваційно-інвестиційної�діяльності,�інформатизації,�нарощення

е�спортно�о�потенціал�,�створення�нових�та�ре�онстр��ції�діючих�виробництв.

5.49.�Вживає�заходів�для�боротьби�з��ор�пцією�в��ал�зях�а�ропромислово�о�виробництва,�а�ти-

візації�боротьби�з�роз�раданням�державно�о�майна�на�підприємствах��ал�зей�а�ропромислово�о

виробництва.

5.50.�Сприяє�ор�анізації�виробництва�сировини�і�прод��тів�дитячо�о,�дієтично�о�та�профіла�тич-

но�о�харч�вання.

5.51.�Сприяє�модернізації��ал�зей�промислово�о�та�а�ропромислово�о�виробництва.

5.52.�Забезпеч�є�в�межах�своїх�повноважень�розвито��виробництва�і�ви�ористання�альтернатив-

них�видів�палива�та�відновлюваних�джерел�енер�ії,�запровадження�енер�озбері�аючих�техноло�ій

в��ал�зях�промислово�о�та�а�ропромислово�о�виробництва.

5.53.�Гот�є�пропозиції�стосовно���ладення�з�профспіл�овими�ор�анізаціями�в�промисловом��та

а�ропромисловом���омпле�сі��ал�зевих�і�ре�іональних���од.

5.54.�Реаліз�є�разом�з�відповідними�на��ово-дослідними,�дослідно-�онстр��торсь�ими,�прое�т-

ними��становами�і�а�рарними�вищими�навчальними�за�ладами�на��ово-технічн��та��адров��полі-

ти���в��ал�зях�промислово�о�та�а�ропромислово�о��омпле�с�.

5.55.�Здійснює�аналіз�статистичних�по�азни�ів�діяльності�а�ропромислово�о��омпле�с��і�надан-

ня�відповідної�інформації�Міністерств��а�рарної�політи�и�та�продовольства�У�раїни�для�прийняття

рішень�і�впровадження�заходів,�що�забезпеч�ють�підвищення�е�ономічної�ефе�тивності�роботи�а�-

ропромислово�о��омпле�с��та�дозволяють�забезпеч�вати�продовольч��безпе���держави�на�відпо-

відном��рівні.

5.56.�Здійснює�аналіз�стан��та�перспе�тив�розвит���харчової�і�переробної�промисловості�в�міс-

ті�Києві,��он'юн�т�ри�а�рарно�о�та�продовольчо�о�рин�ів.

5.57.�Здійснює�заходи�із�забезпечення�продовольчо�о�рин���прод��тами�харчової�та�перероб-

ної�промисловості�вітчизняно�о�виробництва.

5.58.�Забезпеч�є�ви�онання�механізм��надання�державної�підтрим�и,�передбаченої�за�онодав-

ством,�сільсь�о�осподарсь�им�товаровиробни�ам��сіх�форм�власності�та��осподарювання.

5.59.�Вносить�пропозиції�щодо�напрямів�державної�підтрим�и�вітчизняних�сіль�осптоваровироб-

ни�ів�та�сприяє�розвит���с�б'є�тів��осподарювання��сіх�форм�власності�в�рин�ових��мовах.

5.60.�Сприяє�поліпшенню�е�оло�ічно�о�стан��виробництва.

5.61.�Сприяє�поліпшенню�виробничих��мов�праці�товаровиробни�ів,�підвищенню�рівня�їх��валі-

фі�ації�та�прод��тивності�праці.

5.62.�Сприяє���межах�своїх�повноважень�впровадженню�с�часних�техноло�ій�виробництва,� ін-

формаційно-�ом�ні�аційних�техноло�ій,�створенню�системи�національних�інформаційних�рес�рсів.

5.63.�Координ�є�діяльність�та�створює�сприятливі��мови�для�сільсь�о�осподарсь�их�товарови-

робни�ів,�спрямовані�на�розв'язання�завдань,�пов'язаних� із�виробництвом�прод��ції�рослинно�о

походження.

5.64.�Проводить�опрацювання�пропозицій�щодо�зал�чення�інвестицій�для�технічно�о�переосна-

щення�промислово�о�та�а�ропромислово�о��омпле�с��міста�Києва.

5.65.�У�межах�своїх�повноважень�сприяє�розвит���виробництва�і�ви�ористанню�біоло�ічних�ви-

дів�палива�та�відновлювальних�джерел�енер�ії�підприємствами�промислово�о�та�а�ропромислово-

�о��омпле�с�.

5.66.�У�межах�своєї��омпетенції�бере��часть:

5.66.1.�У�розробленні�та�здійсненні�на�ре�іональном��рівні�заходів�щодо�розвит���інфрастр��т�-

ри�а�рарно�о�рин��,�зо�рема�оптових�продовольчих�і�плодоовочевих�рин�ів.

5.66.2.�У�поширенні�досвід��підприємств�а�ропромислово�о�виробництва�міста�Києва.

5.66.3.�У�забезпеченні�під�отов�и,�перепід�отов�и�та�підвищення��валіфі�ації�працівни�ів�різних

професій�для��ал�зей�промислово�о,�а�ропромислово�о�виробництва.

5.66.4.�У�форм�ванні�та�реалізації�державної�а�рарної�політи�и�в�місті�Києві,�ор�анізації�розроб-

лення�та�здійснення�заходів�із�забезпечення�продовольчої�безпе�и�держави.

5.66.5.�У�розробленні�та�здійсненні�заходів�щодо�державно�о�ре��лювання�основних�рин�ів�сіль-

сь�о�осподарсь�ої�прод��ції�в�місті�Києві.

5.66.6.�У�форм�ванні� та� забезпеченні�реалізації�державної� а�рарної�політи�и,� спрямованої�на

розвито��а�ропромислово�о��омпле�с��та��арант�вання�продовольчої�безпе�и�держави.

5.66.7.�В�ор�анізації�продовольчо�о�рин��.

5.66.8.�У�реалізації�заходів�щодо�форм�вання�державно�о�інтервенційно�о�фонд��А�рарним�фон-

дом�У�раїни.

5.66.9.�У�розробленні�та�здійсненні�заходів�з�нарощ�вання�е�спортно�о�потенціал���ал�зей�а�-

ропромислово�о�виробництва,�відновлення�традиційних�та�освоєння�нових�рин�ів�зб�т��прод��ції.

5.66.10.� У� підвищенні� енер�оефе�тивності� підприємств� промислово�о� та� а�ропромислово�о

�омпле�с�,�впровадженні�енер�озбері�аючих�техноло�ій,�техні�и�і�обладнання.

5.67.�Сприяє:

5.67.1.�Розвит���на��и�і�техні�и,�впровадженню�нових�е�оло�ічно�безпечних�техноло�ій,�підви-

щенню�технічно�о�рівня�виробництва�та�я�ості�прод��ції,�розв'язанню�на��ово-технічних�проблем,

що�має�першочер�ове�значення�для�підвищення�ефе�тивності�та��он��рентоспроможності�місь�ої

е�ономі�и,�діяльності�територіальних�інноваційних�центрів�і�технопар�ів.

5.67.2.�Запровадженню�сертифі�ації�я�ості�прод��ції�підприємств�міста�Києва,�охороні�та�захис-

т��прав�інтеле�т�альної�власності.

5.67.3.� На��ово-технічном�� та� на��ово-інформаційном�� забезпеченню� ви�ористання� новітніх

техноло�ій�в��осподарсь�ом���омпле�сі�міста�Києва.

5.67.4.�Створенню��мов�для�встановлення�прямих�зв'яз�ів�виробни�ів�міста�Києва�з�ор�анізаці-

ями�та��становами�міста�Києва�з�питань�за��півлі�прод��ції,�проведення�робіт�і�надання�посл���для

потреб�міста�Києва,�освоєнню�нових�рин�ів�зб�т��прод��ції�підприємств�міста�Києва.

5.67.5.�Вирішенню�питань�щодо�реалізації�заходів�запобі�ання�техно�енном��забр�дненню�тери-

торій�міста�то�сичними�та�радіоа�тивними�відходами,�очищення�техно�енно�забр�днених�терито-

рій�міста�та��с�нення�наслід�ів,�заподіяних�впровадженням���виробництво�ш�ідливих�техноло�ій.

5.67.6.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�в�оприлюдненні�прое�тів�ре��ляторних�а�тів�з�метою�одержання�за�ва-

жень�і�пропозицій�від�фізичних�та�юридичних�осіб,�їх�об'єднань,�а�та�ож�від�ритом��об�оворенню

за��частю�представни�ів��ромадсь�ості�питань,�пов'язаних�з�ре��ляторною�діяльністю.

5.67.7.�Форм�ванню�мережі�рин�ової�інфрастр��т�ри�підприємництва.

5.67.8.�Ефе�тивном��ви�ористанню�досвід��та�дося�нень�с�б'є�тів��осподарювання,�що�пра�ти-

��ють�с�часні�та�ефе�тивні�заходи�і�засоби�захист��споживчо�о�рин��.

5.67.9.�Створенню�нових�робочих�місць.

5.67.10.�Відновленню�традиційних�та�освоєнню�нових�рин�ів�продовольчих�товарів,�нала�оджен-

ню�співробітництва�із�с�б'є�тами��осподарювання.

5.67.11.�Розробленню��ал�зевих�правил�і�норм�з�питань�охорони�праці�та�технічно�о�оснащення

промислових�підприємств,�підприємств�тор�івлі,�ресторанно�о��осподарства,�поб�тово�о�обсл��о-

в�вання,�харчової�та�переробної�промисловості,�а�ропромислово�о��омпле�с�.

5.67.12.�Створенню�і�розвит���інноваційної�інфрастр��т�ри.

5.68.�Аналіз�є�стан� і�тенденції�розвит���промислово�о��омпле�с��міста�Києва,��от�є�та�подає

пропозиції�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

щодо�визначення�пріоритетів��ал�зево�о�розвит���промисловості,�проведення�стр��т�рних�змін�та

форм�вання�напрямів�інвестиційної�політи�и���промисловості�для�забезпечення�стало�о�розвит��

е�ономі�и�міста.

5.69.�Ор�анізов�є� розроб��� і� реалізацію�місь�ої� та� районних� про�рам� інноваційно�о� розвит��

промислово�о�і�на��ово-технічно�о��омпле�с��міста�Києва.

5.70.�Координ�є�в�межах�своєї��омпетенції�робот��промислово�о�і�на��ово�о��омпле�с��міста�з

питань�збільшення�обся�ів�товарно�о�виробництва,�впровадження�нових�е�оло�ічно�чистих�і�рес�р-

созбері�аючих� техноло�ій,� підвищення� �он��рентоздатності� та� оновлення� прод��ції,� насичення

вн�трішньо�о�рин���прод��цією��иївсь�их�виробни�ів.

5.71.�Гот�є�пропозиції�з�питань�розміщення�на�території�міста�нових�підприємств,�ре�онстр��ції,

розширення,�лі�відації�існ�ючих�підприємств�незалежно�від�форм�власності,�а�та�ож�підприємств,

що�належать�до�сфери��правління�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�щодо�раціонально�о�ви�ористання� їх�рес�рсно�о�потенціал��та�додер-

жання�ними�е�оло�ічних�норм�безпе�и.

5.72.� Бере� �часть� �� забезпеченні� соціально-е�ономічних,� ор�анізаційних� і� правових� �мов� для

ефе�тивно�о�відтворення,�розвит���та�ви�ористання�на��ово-технічно�о�потенціал��міста,�для�за-

провадження�е�оло�ічно�чистих,�безпечних,�енер�о-�та�рес�рсозбері�аючих�техноло�ій,�виробниц-

тва�та�реалізації�нових�видів��он��рентоздатної�прод��ції.

5.73.�Здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�роботи�місь�ої��омісії�з��оординації�дій���сфері�ро-

боти�з�металобр�хтом,��твореної�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�03

�вітня�2003�ро���№ 568;��оордин�є�та�аналіз�є�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни�діяльність�робо-

чих��р�п�з�перевір�и�діяльності�с�б'є�тів�підприємниць�ої�діяльності,�я�і�здійснюють�операції�з�ме-

талобр�хтом,��творених�при�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях.

5.74.� Забезпеч�є� спільно� з� іншими� стр��т�рними� підрозділами� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�районними�в�місті�Києві�державними�ад-

міністраціями�підтрим���і�захист�виробни�ів�міста�Києва.

5.75.�Розробляє�пропозиції,�спрямовані�на�вдос�оналення�системи�та�механізм��фінансово-�ре-

дитної�підтрим�и�с�б'є�тів��осподарювання,�надання�фінансової�підтрим�и�с�б'є�там��осподарю-

вання,�є�розпорядни�ом��оштів,�визначених���межах�бюджетних�аси�н�вань,�на�підтрим���мало�о

та�середньо�о�підприємництва.

5.76.�Розробляє�та�надає�на�затвердження�плани�діяльності�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�під�отов�и�ре��ляторних�а�тів.

5.77.�Проводить�систематизацію�ре��ляторних�а�тів.

5.78.�Оприлюднює�інформацію�про�провадження�ре��ляторної�діяльності.

5.79.�Роз�лядає�в��становленом��поряд���прое�ти�ре��ляторних�а�тів,�що�подаються�на�по�о-

дження,�і�відповідні�аналізи�ре��ляторно�о�вплив��та�приймає�рішення�про�по�одження�цих�прое�-

тів�або�про�відмов��в�їх�по�одженні.

5.80.�Здійснює�заходи�щодо�встановлення�єдино�о�підход��до�під�отов�и�аналіз��ре��ляторно-

�о�вплив��та�відстеження�рез�льтативності�ре��ляторних�а�тів���місті.

5.81.�Здійснює�методичне�забезпечення�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань�реалізації�державної�ре��ляторної

політи�и���сфері��осподарсь�ої�діяльності.

5.82.�Забезпеч�є�в�межах�своєї��омпетенції�моніторин�,�е�ономічний�аналіз�рівня�та�динамі�и�цін

на�ре�іональном�,�вітчизняном��рин�ах�продовольства,�бере��часть���розробці�пропозицій�з�пи-

тань�цінової�політи�и�на�споживчом��рин���міста���створенні�системи�інформ�вання�про�попит�і

пропозицію.

5.83.�Забезпеч�є� �оординацію�ор�анізаційної�роботи� із� завезення,�перероб�и� та�за�лад�и�на

міжсезонне�збері�ання��артоплі�та�плодоовочевої�прод��ції.

5.84.�Бере��часть���розробленні�про�рам�та���ладанні���од�на�постачання�сільсь�о�осподарсь�ої

прод��ції,�в�том��числі�з�областями�У�раїни.

5.85.�Здійснює�в�межах,�визначених�за�онодавством,��онтроль�за�дотриманням�підприємства-

ми� тор�івлі� та�поб�тово�о�обсл��ов�вання�правил� тор�івлі� та�поб�тово�о�обсл��ов�вання,� інших

нормативно-правових�а�тів,�що�ре��люють�підприємниць���діяльність.

5.86.�Надає�допомо���підприємствам�тор�івлі,�ресторанно�о��осподарства�та�поб�тово�о�обсл�-

�ов�вання���впровадженні�нових�видів�і�форм�обсл��ов�вання,�штрихових�систем��од�вання�това-

рів.

5.87.�Розробляє�самостійно�або�разом�з�відповідними�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�с�б'є�тами��осподарюван-

ня�пропозиції,�спрямовані�на�збільшення�виробництва�продовольчих�товарів,�насичення�спожив-

чо�о�рин���продовольчими�товарами�та�товарами�непродовольчої��р�пи,�і�подає�їх�ви�онавчом�

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації).

5.88.�Бере��часть���розробленні�пропозицій�щодо�забезпечення�сприятливих��мов�діяльності

підприємств�харчової�та�переробної�промисловості,�надання�їм��онс�льтативної�підтрим�и�в�ор�а-

нізації�виробництва�прод��ції�та�мар�етин��.

5.89.�Здійснює�розроб���місь�их�про�рам�щодо�захист��прав�споживачів�міста�Києва�за�забез-

печ�є��онтроль�за�їх�ви�онанням.

5.90.�У�ладає�до�овори�про�сплат��пайової��часті�(внес��)�з�власни�ами�тимчасових�спор�д�тор-

�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�провадження�підпри-

ємниць�ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�в��триманні�об'є�-

тів�бла�о�строю�м.�Києва.

5.91.�Розробляє�заходи�щодо�підтрим�и�зайнятості�населення,�сімейно�о�підприємництва,�ма-

ло�о�та�середньо�о�бізнес�.

5.92.�Надає�методичн�,��онс�льтативн��та�ор�анізаційн��допомо���підприємствам�харчової�та

переробної�промисловості,�тор�івлі,�поб�тово�о�обсл��ов�вання,�ресторанно�о��осподарства,�рин-

�ам�незалежно�від�форм�власності�з�питань,�що�належать�до��омпетенції�Департамент�.

5.93.�Уза�альнює�пра�ти���застос�вання�за�онодавства,�що�належить�до��омпетенції�Департа-

мент�.

5.94.�Розробляє�та�надає�в��становленом��поряд���пропозиції:

5.94.1.�Щодо�модернізації�техноло�ій,�інноваційної�та�інвестиційної�діяльності�с�б'є�тів��оспода-

рювання,�освоєння�ними�нових�видів�прод��ції�та�посл��.

5.94.2.�Київсь�ій�місь�ій�раді,�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�дер-

жавній�адміністрації)�–�стосовно�доцільності�приватизації�та�передачі�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�підприємств�тор�івлі,�харчової�та�переробної�промисловості,�поб�то-

во�о�обсл��ов�вання�та�інших�с�б'є�тів��осподарювання.

5.94.3.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції) —�щодо�доцільності�місця�розташ�вання�або�ре�онстр��ції�діючих�та�новозб�дованих�під-

приємств�тор�івлі,�харчової�та�переробної�промисловості,�ресторанно�о��осподарства,�поб�-

тово�о�обсл��ов�вання,�рин�ів,�застос�вання�на�цих�підприємствах�відповідних�техноло�ій�та

профілю�діяльності.

5.95.�Координ�є�робот�:

5.95.1.�З�план�вання�діяльності�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�під�отов�и�прое�тів�ре��ляторних�а�тів�та�змін�до

них�на�наст�пний��алендарний�рі�.

5.95.2.�Районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�пов'язан��з�розробленням�та�реаліза-

цією�заходів�щодо�впровадження�державної�ре��ляторної�політи�и���сфері��осподарсь�ої�діяльно-

сті,�державної�політи�и�розвит���підприємництва�в�місті.

5.95.3.�Стр��т�рних�підрозділів�з�питань�тор�івлі�та�споживчо�о�рин���районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій,�визначає�пріоритети�розвит���тор�івельної,�харчової�та�переробної��ал�зей,

рин�ів,�поб�тово�о�обсл��ов�вання.

5.96.�Аналіз�є�та��за�альнює:
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5.96.1.�Інформацію�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�та�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�щодо�реалізації

заходів�місь�ої�про�рами�розвит���мало�о�та�середньо�о�підприємництва�і�державної�ре��ляторної

політи�и���сфері��осподарсь�ої�діяльності.

5.96.2.�Стан�діяльності�підприємств�тор�івлі,�поб�тово�о�обсл��ов�вання�міста,�систематиз�є�їх

по�азни�и�і��от�є�пропозиції�щодо�підвищення�ефе�тивності�роботи�цих�підприємств.

5.97.� Надає� підприємствам� тор�івлі,� поб�тово�о� обсл��ов�вання,� ресторанно�о� �осподарства

пропозиції�щодо�забезпечення�їх��валіфі�ованими��адрами,�бере��часть�в�ор�анізації�під�отов�и�і

підвищення��валіфі�ації��адрів.

5.98.�Ор�анізов�є� і� бере� �часть� �� проведенні� нарад,� семінарів,� �он��рсів� з� питань� діяльності�

с�б'є�тів��осподарювання,�що�провадять�підприємниць���діяльність�на�території�міста�Києва.

5.99.�Взаємодіє�з�державними�та�міжнародними�ор�анізаціями�і��становами,�бере��часть���на-

ціональних,�міжнародних��онференціях,�семінарах�з�питань,�я�і�належать�до�сфери��осподарсь�ої

діяльності.

5.100.�Здійснює�відповідн���адров��політи��,�подає�пропозиції�щодо�по�одження�або�розірван-

ня��онтра�тів�з��ерівни�ами�державних�підприємств�міста���випад�ах,�передбачених�за�онодав-

ством�У�раїни.

5.101.�Відстеж�є�рез�льтативність�ре��ляторних�а�тів,�прийнятих�стр��т�рними�підрозділами�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в

місті�Києві�державними�адміністраціями.

5.102.�Здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�розміщення�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�ста-

ціонарних�за�ладів�ресторанно�о��осподарства�на�території�міста�Києва.

5.103.� С�ладає� прото�ол� про� адміністративні� правопор�шення� за�фа�тами� пор�шень� правил

тор�івлі�на�рин�ах.

5.104.�Здійснює�інші�передбачені�за�оном�повноваження.

6.�Департамент�має�право:

6.1.�С�ли�ати�наради,�проводити�семінари�з�питань,�що�належать�до�йо�о��омпетенції.

6.2.�Зал�чати�спеціалістів�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�об'єднань��ро-

мадян�(за�по�одженням�з�їх��ерівни�ами)�до�роз�ляд��питань,�що�належать�до�йо�о��омпетенції.

6.3.�Одерж�вати�в��становленом��поряд���від�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�ані-

зацій� інформацію,�до��менти,� інші�матеріали,�а�від�місцевих�ор�анів�державної�статисти�и�без-

оплатно-статистичні�дані,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань.

6.4.�За�дор�ченням�представляти�інтереси�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в�с�дових�ор�анах.

6.5.�За�дор�ченням�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�представляти�їх�інтереси���відносинах�з�підприємствами,��с-

тановами�та�ор�анізаціями,�а�та�ож�з�міжнародними�і�міжре�іональними�ор�анізаціями�під�час���ла-

дання�міжнародних�і�міжре�іональних�до�оворів���межах�своєї��омпетенції.

6.6.�Утворювати�в�разі�потреби�за�по�одженням�з�іншими�заці�авленими�ор�анами�ви�онавчої

влади��омісії�та�е�спертні��р�пи,�в�том��числі�із�зал�ченням�до�роботи�в�них�фахівців�для�роз�ля-

д��питань,�що�належать�до��омпетенції�Департамент�.

6.7.�Одерж�вати�від�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�методичн��та�методоло�ічн��інфор-

мацію,�нормативно-правові�а�ти,�про�нозні�ма�рое�ономічні�по�азни�и�та�орієнтири�розвит���дер-

жави,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на�Департамент�завдань.

6.8.�У�ладати�в��становленом��поряд�����оди�про�співпрацю�з�ре�іонами�У�раїни,�встановлюва-

ти�зв'яз�и�з�підприємствами,�навчальними�за�ладами�і�на��овими��становами�зар�біжних��раїн,

міжнародними�ор�анізаціями,�фондами�тощо.

6.9.�Здійснювати��оординацію�діяльності�підпоряд�ованих�Департамент���ом�нальних�підпри-

ємств.

7.�Департамент���процесі�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань�взаємодіє�з�іншими�стр��т�р-

ними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації),�ор�анами�державної�влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��стано-

вами,�ор�анізаціями,�об'єднаннями��ромадян�та��ромадянами.

8.�Департамент�очолює�дире�тор,�я�о�о�призначає�на�посад��і�звільняє�з�посади��олова�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�за�поданням�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов'яз�ів�та�по�одженням�з�Міністерством�е�ономічно�о�розвит-

���і�тор�івлі�У�раїни,�Міністерством�промислової�політи�и�У�раїни,�Державною�сл�жбою�У�раїни�з

питань�ре��ляторної�політи�и�та�розвит���підприємництва.

Кваліфі�аційні� вимо�и� до� дире�тора� Департамент�:� вища� освіта� відповідно�о� професійно�о

спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра�або�спеціаліста;�стаж�роботи�за�фахом

��державній�сл�жбі�(ор�анах�місцево�о�самовряд�вання)�на��ерівних�посадах�не�менше�3�ро�ів�або

стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�в�інших�сферах�е�ономі�и�не�менше�5�ро�ів.

9.�Дире�тор�Департамент��може�мати�заст�пни�ів,�я�их�призначає�на�посад��і�звільняє�з�поса-

ди��олова�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�за�поданням�дире�тора�Департамент�,�по�о-

дженим�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обо-

в'яз�ів�та�залежно�від�ф�н�ціональних�обов'яз�ів�з�Міністерством�е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі

У�раїни,�Міністерством�промислової�політи�и�У�раїни,�Державною�сл�жбою�У�раїни�з�питань�ре��-

ляторної�політи�и�та�розвит���підприємництва.

Кваліфі�аційні�вимо�и�до�першо�о�заст�пни�а�та�заст�пни�ів�дире�тора�Департамент�:�вища�ос-

віта�відповідно�о�професійно�о�спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра�або�спе-

ціаліста,�стаж�роботи�за�фахом���державній�сл�жбі�(ор�анах�місцево�о�самовряд�вання)�на��ерів-

них�посадах�не�менше�3�ро�ів�або�стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�в�інших�сферах�е�о-

номі�и�не�менше�4�ро�ів.

10.�Дире�тор�Департамент�:

10.1.�Здійснює��ерівництво�діяльністю�Департамент�,�несе�персональн��відповідальність�перед

�оловою�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�за�ви�онання�по�ладених�на�Департамент�зав-

дань.

10.2.�Затвердж�є�положення�про�підрозділи�Департамент�,�розподіляє�обов'яз�и�між�заст�пни-

�ами�дире�тора�Департамент�,��ерівни�ами�підрозділів�та�визначає�ст�пінь�їх�відповідальності.

10.3.�Затвердж�є�посадові�інстр��ції�працівни�ів�Департамент�.

10.4.�Подає�на�затвердження�в��становленом��поряд���штатний�розпис�працівни�ів�Департа-

мент��в�межах��раничної�чисельності�і�фонд��оплати�праці�йо�о�працівни�ів.

10.5.�Розпоряджається��оштами�в�межах�затверджено�о�в��становленом��поряд����ошторис�

Департамент�,�несе�персональн��відповідальність�за�їх�цільове�ви�ористання.

10.6.�Видає�в�межах�своєї��омпетенції�на�ази,�ор�анізов�є�і��онтролює�їх�ви�онання.

На�ази,�я�і�зачіпають�права,�свободи�та�за�онні�інтереси��ромадян�або�мають�міжвідомчий�ха-

ра�тер,�підля�ають�державній�реєстрації���Головном���правління�юстиції���місті�Києві�в��становле-

ном��поряд��.

На�ази,�я�і�є�ре��ляторними�а�тами,�розробляються,�роз�лядаються,�приймаються�та�оприлюд-

нюються���поряд��,�встановленом��за�онодавством�У�раїни.

10.7.�Призначає�на�посади�та�звільняє�з�посад�працівни�ів�Департамент�.

10.8.�Забезпеч�є��омпле�сне�вирішення�питань�роботи�з��ерівни�ами��ом�нальних�підприємств,

що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�підпоряд�овані�Де-

партамент�,�вносить�пропозиції�щодо�призначення�та�звільнення�їх��ерівни�ів.�Відповідає�за�під�о-

тов��,�своєчасне�по�одження�та���ладання��онтра�тів�з��ерівни�ами�підпоряд�ованих�підприємств.

Здійснює�аналіз� ви�онання� �мов� та�по�азни�ів� ��ладених� �онтра�тів� з� �ерівни�ами�цих�підпри-

ємств,�забезпечення�своєчасно�о�подовження�та�розірвання��онтра�тів.

10.9.�По�одж�є�призначення�на�посад��та�звільнення�з�посади��ерівни�ів��ом�нальних�підпри-

ємств,�діяльність�я�их�належить�до��омпетенції�Департамент��та�я�і�передано�до�сфери��правлін-

ня�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

10.10.�По�одж�є�призначення�на�посад��та�звільнення�з�посади��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозді-

лів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�в�межах�своєї��омпетенції.

10.11.�Здійснює�інші�повноваження,�що�випливають�із�цьо�о�Положення.

11.�У�Департаменті�для�по�оджено�о�вирішення�питань,�що�належать�до�йо�о��омпетен-

ції,�може��творюватися��оле�ія���с�ладі�дире�тора�Департамент��(�олова��оле�ії),�заст�п-

ни�ів�дире�тора�Департамент�� (за�посадою),� інших�відповідальних�працівни�ів�Департа-

мент�.

До�с�лад���оле�ії�мож�ть�входити�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ерівни�и�інших�стр��т�рних

підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),

інших��станов�та��ромадсь�их�ор�анізацій.

С�лад��оле�ії�затвердж�ється�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�поданням�дире�тора�Департамент�.

Рішення��оле�ії�провадяться�в�життя�на�азами�дире�тора�Департамент�.

12.�Для�роз�ляд��пропозицій�і�ре�омендацій�щодо�реалізації�основних�напрямів�діяльності�та�ви-

рішення�інших�проблемних�питань�в�Департаменті�мож�ть��творюватися�на��ові�ради,��омісії,�ро-

бочі��р�пи.

С�лад�цих�рад�і��омісій�та�положення�про�них�затвердж�є�дире�тор�Департамент�.

13.�Департамент��трим�ється�за�рах�но���оштів�бюджет��м.�Києва.�Гранична�чисельність�пра-

цівни�ів�Департамент��затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

Штатний�розпис�Департамент��затвердж�є�Київсь�ий�місь�ий��олова�після�попередньої�їх�е�с-

пертизи���Департаменті�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

Стр��т�ра�Департамент��затвердж�ється�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

14.�Майно�Департамент��є��ом�нальною�власністю�територіальної��ромади�міста�і�за�ріплене�за

ним�на�праві�оперативно�о��правління.

Департамент�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльності�і�надає

фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��за�онодавством.

Фінансова�звітність�Департамент��подається�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��становлено-

м��поряд��.

15.�Департамент�є�юридичною�особою,�має�самостійний�баланс,�рах�н�и�в�ор�анах�Державної

�азначейсь�ої�сл�жби�У�раїни,�печат���із�зображенням�Державно�о��ерба�У�раїни�та�своїм�найме-

н�ванням,�інші�печат�и,�штампи,�блан�и.

Місцезнаходження�Департамент�:�м.�Київ,�в�л.�Терещен�івсь�а,�11-а.

16.�Припинення�Департамент��здійснюється�за�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд��,�вста-

новленом��за�онодавством�У�раїни.

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження Статуту територіального медичного 
об'єднання "Київська стоматологія" у місті Києві

Розпорядження № 2242 від 12 грудня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь


кої ради від 23 жовтня 2013 року № 235/9723 "Про територіальне медичне об'єднання "Київська стоматоло

гія" у місті Києві", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�Стат�т� територіально�о�ме-

дично�о�об'єднання�"Київсь�а�стоматоло�ія"��

місті�Києві,�що�додається.

2.�Територіальном��медичном��об'єднанню

"Київсь�а�стоматоло�ія"���місті�Києві�зареєс-

тр�вати�Стат�т���поряд��,�встановленом��за-

�онодавством�У�раїни.

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

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

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

розподілом�обов'яз�ів.

Голова О. Попов

Про затвердження Положення про Департамент охорони
здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)
Розпорядження № 2254 від 13 грудня 2013 року

Відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нор

мативно
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 1992 року № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію норматив

но
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від
26 вересня 2012 року № 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої
державної адміністрації", наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 вересня 2012 року № 732
"Про затвердження Плану заходів МОЗ України на виконання Концепції управління якістю медичної допо

моги у галузі охорони здоров'я в України на період до 2020 року", наказу Міністерства охорони здоров'я
України від 28 вересня 2012 року № 752 "Про порядок контролю якості медичної допомоги", зареєстровано

го в Міністерстві юстиції України за № 1996/22308 від 28 листопада 2012 року, наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 23 листопада 2012 року № 255
0 "Про затвердження Методичних рекомендацій з роз

роблення положень про структурні підрозділи охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій", з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог за

конодавства України:

1.� Затвердити� Положення� про� Департа-

мент� охорони� здоров'я� ви�онавчо�о� ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�що�додається.

2.� Департамент�� охорони� здоров'я� ви�о-

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

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

тр�вати�Положення� �� поряд��,� встановлено-

м��за�онодавством�У�раїни.

3.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

3.1.� Розпорядження� ви�онавчо�о� ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�від�25�серпня�2010�ро��

№ 647� "Про� затвердження� Положення� про

Головне� �правління� охорони� здоров'я� ви�о-

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

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

3.2.� Розпорядження� ви�онавчо�о� ор�ан�

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

державної� адміністрації)� від� 29� листопада

2012� ро���№ 2126� "Про� внесення� змін� до

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

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

жавної�адміністрації)�від�25�серпня�2010�ро-

���№ 647".

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

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

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

розподілом�обов'яз�ів.

Голова О. Попов

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

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

ÐÅÊËÀÌÀ
Хрещатик 715 січня 2014 року

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд нежитлове
приміщення на І поверсі, щодо я о о надійшла заява, площею 93,3 в. м за адресою: м. Київ, в л. Патріса Л м м-
би, 10, орп. 1 за мови встановлення термін оренди на стро до отримання орендарем повідомлення про продаж
об'є та оренди (з ідно з рішенням Київсь ої місь ої ради від 31.03.2011 № 100/5487 із змінами та доповненнями),
але не більше, ніж на 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора оренди— під розміщення ромадсь ої
ор анізації, на площі, що не ви ористов ється для провадження підприємниць ої діяльності, з розрах н ом орен-
дної плати в розмірі за перший місяць оренди без ПДВ за 43,3 в. м — 1332,15 рн + 1 рн. на рі за 50 в. м.
Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. № 210.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд нежитлове
приміщення на І поверсі, щодо я о о надійшла заява, площею 34,0 в. м за адресою: м. Київ, в л. Патріса
Л м мби, 10, орп. 1 за мови встановлення термін оренди на стро до отримання орендарем повідомлення про
продаж об'є та оренди (з ідно з рішенням Київсь ої місь ої ради від 31.03.2011 № 100/5487 із змінами та
доповненнями), але не більше, ніж на 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора оренди — для
розміщення офіс з розрах н ом орендної плати в розмірі 4232,65 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. № 210.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд нежитлове
приміщення на І поверсі, щодо я о о надійшла заява, площею 79,6 в. м за адресою: м. Київ, в л. Патріса
Л м мби, 10, орп. 1 за мови встановлення термін оренди на стро до отримання орендарем повідомлення про
продаж об'є та оренди (з ідно з рішенням Київсь ої місь ої ради від 31.03.2011 № 100/5487 із змінами та
доповненнями), але не більше, ніж на 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора оренди — для
розміщення офіс з розрах н ом орендної плати в розмірі 9511,59 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. № 210
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

1. Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвес-
тицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь-
ою державною адміністрацією) відповідно до рішення Київсь ої
місь ої ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження По-
ложення про порядо проведення інвестиційних он рсів для б -
дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та
нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженер-
но-транспортної інфрастр т ри міста Києва", розпорядження
Київсь ої місь ої державної адміністрації 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 призна-
чення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інф-
растр т ри міста Києва" (зі змінами) та розпорядження Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації від 17.01.2012 № 63 "Про
проведення інвестиційних он рсів із зал чення інвесторів до
реалізації прое тів б дівництва та е спл атації пар ін ів з об'є -
тами транспортної інфрастр т ри та/або обсл ов вання насе-
лення, а та ож влашт вання та е спл атації від ритих автостоя-
но з об'є тами транспортної інфрастр т ри та/або обсл ов -
вання населення місті Києві" (зі змінами), рішення Київсь ої
місь ої ради від 13.11.2013 № 617/10105 "Про надання ом наль-
ном підприємств "Київтранспар сервіс" земельної ділян и для
надання посл з пар вання автотранспорт , б дівництва, е с-
пл атації та обсл ов вання ба аторівнево о пар ін з об'є тами
транспортної інфрастр т ри, приміщеннями тор овельно-офіс-
но о та соціально-поб тово о призначення на просп. Оболон-
сь ом , 21 в Оболонсь ом районі м. Києва".

1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1. Об'є том інвест вання є Б дівництво ба аторівнево о

пар ін з об'є тами транспортної інфрастр т ри на проспе ті
Оболонсь ом , 21в Оболонсь ом районі.

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

1.3. Площа земельної ділян и — 0,1836 а
1.4. Орієнтовна вартість б дівництва Об'є та інвест вання —

4 166, 667 тис. рн (Чотири мільйони сто шістдесят шість тисяч

шістсот шістдесят сім ривень 00 оп.) без рах вання ПДВ.
1.5. Остаточні техні о-е ономічні по азни и та детальна ін-

формація щодо Об'є та інвест вання та о ремих йо о с ладових
частин, їх ф н ціональне призначення та площа, визначатим ть-
ся на підставі розробленої Інвестором прое тної до ментації.

1.6. Інвестор може здійснювати прое т вання відповідно до
цільово о призначення земельної ділян и.

1.7. Орієнтовна вартість б дівництва Об'є та інвест вання
може змінюватись відповідно до затвердженої прое тної до -
ментації та фа тичних витрат Інвестора на реалізацію інвестицій-
но о прое т .

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

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

2.2. Замовни ом ви онання під отовчих робіт та замовни-
ом б дівництва Об'є та інвест вання є ом нальне підприємство
"Київтранспар сервіс" (далі — Замовни ).

2.3. Замовни забезпеч є оформлення правовстановлюю-
чих до ментів на право орист вання земельною ділян ою, не-
обхідною для б дівництва Об'є та інвест вання.

2.4. Контроль за діяльністю Інвестора в рам ах реалізації
прое т здійснює Замовни .

2.5. Прое т вання та б дівництво Об'є та інвест вання від-
б вається відповідно до ладено о інвестиційно о до овор між
Інвестором, Замовни ом та Ор анізатором он рс , а та ож ін-
ших пов'язаних до оворів/ од, ладених, разі необхідності,
між Інвестором та Замовни ом.

2.6. Умовами інвестиційно о до овор , в межах чинно о за-
онодавства У раїни, може передбачатись повне або част ове
деле вання прав та обов'яз ів Замовни а Інвестор .

2.7. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власнос-
ті територіальної ромади м. Києва і попадають в зон б дівниц-
тва, в становленом поряд демонт ються, і за ошти Інвесто-
ра створюються нові, я і передаються до ом нальної власності
територіальної ромади м. Києва.

2.8. Після належно о ви онання Інвестором всіх мов інвес-
тиційно о до овор та введення в е спл атацію Об'є та інвест -
вання Інвестор в становленом поряд оформлює на ньо о пра-
во власності, рім інженерних мереж, я і після за інчення б ді-
вельних робіт передаються та зарахов ються до власності тери-
торіальної ромади міста Києва, я це передбачено п. 2.7.

2.9. Земельні питання виріш ються Замовни ом та Інвесто-
ром в становленом чинним за онодавством У раїни поряд .

2.10. Після належно о ви онання Інвестором всіх мов ін-
вестиційно о до овор та введення Об'є та інвест вання в е с-
пл атацію Інвестор встановленом поряд оформлює право

власності або орист вання на земельн ділян , на я ій реалізо-
вано прое т б дівництва Об'є та інвест вання.

2.11. Вартість посл платно о пар вання транспортних за-
собів, що надаються Інвестором новоствореном Об'є ті інвес-
т вання, не повинна перевищ вати встановлений для КП "Київ-
транспар сервіс" тариф на посл и пар вання відповідній те-
риторіальній зоні пар вання.

2.12. Після набрання чинності інвестиційним до овором та
до почат б дівельних/під отовчих робіт Інвестор має право -
ласти із Замовни ом до овір про надання права на е спл атацію
фі сованих місць пар вання, відповідно до я о о розпочати здій-
снювати заходи по облашт ванню пар вально о майданчи а та
здійснювати відповідн підприємниць діяльність.

3. Основні мови он рс :
3.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат (в том числі За-

мовни а), пов'язаних з прое т ванням, оформленням прав о-
рист вання земельною ділян ою, пере ладанням інженерних ме-
реж, б дівництвом та введенням Об'є та інвест вання в е спл а-
тацію.

3.2. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення
— арантії бан щодо забезпечення ви онання ним фінансових
зобов'язань перед місь им бюджетом (пп. 3.3.), що вини ають на
підставі мов он рс та інвестиційно о до овор .

3.3. Сплата Ор анізатор он рс оштів на створення соці-
альної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва
розмірі не менше 5 % від орієнтовної вартості б дівництва
Об'є та інвест вання без рах вання ПДВ, що становить не мен-
ше 208,333 тис. рн 35 оп. (Двісті вісім тисяч триста тридцять
три ривні 35 оп.) разі визнання часни а переможцем.

Зазначенні ошти інвестором сплач ються наст пном по-
ряд :

-25% оштів — протя ом 10 (десяти) алендарних днів з дня
отримання Замовни ом правовстановлюючих до ментів на право
орист вання земельною ділян ою, необхідною для б дівництва
Об'є та інвест вання;

-25% оштів не пізніше 6 (шести) місяців з дня отримання
Замовни ом правовстановлюючих до ментів на право орист -
вання земельною ділян ою, необхідною для б дівництва Об'є та
інвест вання;

-50% не пізніше 12 (дванадцяти) місяців з дня отримання За-
мовни ом правовстановлюючих до ментів на право орист ван-
ня земельною ділян ою, необхідною для б дівництва Об'є та ін-
вест вання.

3.4. Компенсація витрат Замовни за ви онання під отовчих
робіт, що становить 140,935 тис. рн 47 оп. (Сто соро тисяч
дев'ятсот тридцять п'ять ривень 47 оп.) з ПДВ, разі визнання
часни а переможцем, що сплач ється/відш одов ється Замовни-
після набрання чинності інвестиційним до овором відповідно до

представлено о ним ошторис не пізніше 10 (десяти) робочих

днів з дати надання ошторис Інвестор .
3.5. Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації За-

мовни ви онання під отовчих робіт, поверненню не підля а-
ють.

3.6. Компенсація Замовни переможцем он рс йо о до-
дат ових витрат, я і б д ть понесені Замовни ом з дати о оло-
шення 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, понесені Замовни ом, та
зазначені п. 3.1., а та ож інші витрати Замовни а, пов'язані з
реалізацією інвестиційно о прое т , б д ть відш одов ватись
Інвестором відповідно до представлених ошторисів, але не піз-
ніше 10 (десяти) робочих днів з дня надання ошторисів Інвес-
тор , до припинення взаємних зобов'язань між Інвестором та
Замовни ом.

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замовни ,
поверненню не підля ають.

3.7. Зазначені в п н ті 3.6 ошти сплач ються Інвестором
додат ово та не врахов ються в с м омпенсації під отовчих
робіт, зазначен в п. 3.4.

3.8. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн.
(Одна тисяча сімсот 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 реєстраційно-
о внес , поверненню не підля ають.

3.9. Переможцем он рс визнається часни , пропозиція
я о о відповідає мовам он рс та я ий запропон вав найбільш
ви ідні мови для територіальної ромади м. Києва та реалізації ін-
вестиційно о прое т .

3.10. Я що протя ом 30 (тридцяти) алендарних днів з мо-
мент отримання переможцем он рс запрошення на пере о-
вори для з одження мов інвестиційно о до овор та інцево о
варіанта інвестиційно о до овор переможець інвестиційно о
он рс відмовився від підписання до овор , вис ває неприй-
нятні мови підписання інвестиційно о до овор , рішення про
переможця інвестиційно о он рс с асов ється встановле-
ном поряд .

3.11. Термін б дівництва Об'є та інвест вання повинен б -
ти не більше нормативно о, що визначається прое тною до -
ментацією.

3.12. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється роз-
робити, по одити та затвердити в становленом поряд прое -
тн та ошторисн до ментацію протя ом 24 (двадцяти чоти-
рьох) місяців після оформлення Замовни ом правовстановлюю-
чих до ментів на земельн ділян .

3.13. На підставі затвердженої прое тної до ментації про-
тя ом 60 (шістдесяти) днів з момент її затвердження сторони
до овор визначають рафі фінанс вання та реалізації прое т

б дівництва Об'є та інвест вання шляхом підписання додат ової
оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о невід'ємною

частиною.
3.14. Після ладання інвестиційно о до овор Інвестор

спільно із Замовни ом разі необхідності ладає всі інші оди,
необхідні для реалізації інвестиційно о прое т з ідно з чинним
за онодавством.

3.15. Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз ється що-
вартально в письмовій формі подавати Ор анізатор он рс
та Замовни інформацію щодо стан реалізації 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 інвестицій-
ний до овір в односторонньом поряд випад неви онання
або неналежно о ви онання Інвестором зобов'язань, передбаче-
них пп. 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 3.15 мов он рс , або інших фі-
нансових зобов'язань відповідно до мов он рс (в т.ч. перед-
бачених рафі ом фінанс вання та реалізації прое т ).

3.16.1. У разі неви онання Інвестором зобов'язань за інвес-
тиційним до овором питання розірвання інвестиційно о до ово-
р за пропозицією Ор анізатора он рс або Замовни а вино-
сяться на роз ляд Комісії.

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

необхідність без мовно о ви онання мов інвестицій-
но о до овор протя ом 30 (тридцяти) алендарних 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 інвестиційно-
о до овор протя ом 37 (тридцяти семи) алендарних 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 інвести-
ційно 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 ін-
вестиційно о до овор .

4. Додат ові мови он рс :
4.1. Учасни он рс має право надати додат ові пропози-

ції, спрямовані на найбільш ефе тивн реалізацію інвестиційно-
о прое т .

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

4.3. Надання часни ом он рс найви ідніших мов спла-
ти Ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та ін-
женерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва.

5. Основні ритерії визначення переможця он рс :
5.1. Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання про-

е т (на стадії б дівництва Об'є та інвест вання).
5.2. Найбільша част а власних оштів, що в ладаються

часни ом фінанс вання Об'є та інвест вання.
5.3. Надійність часни а, серйозність йо о намірів та намі-

рів йо о партнерів.
5.4. Най ращі мови ви ористання Об'є та інвестицій для

надання посл щодо задоволення ромадсь их потреб.
5.5. Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів, спрямова-

них на створення соціальної та інженерно-транспортної інфрас-
тр 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 забезпечення
ви онання мов он рс .

6.3. Знаходяться в стадії лі відації.
6.4. Майно (частина майна) я их переб ває в подат 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 видаєть-
ся за адресою: 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) протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошен-
ня он рс при наявності до мента, що підтвердж є сплат
часни ом реєстраційно о внес . День оп блі вання о оло-
шення 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 представни ів протя ом 4
(чотирьох) тижнів з дня о олошення он рс за адресою:
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 олошення про проведення он рс в
ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

9. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації що-
до об'є тів інвест вання звертатись за адресою: 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 Поверховість шт. 5

2 Площа земельної ділян и а 0,1836

3 Площа заб дови м2 1550

4 Орієнтовна вартість б дівництва
об'є та інвест вання (з ПДВ)

млн
рн 5

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 дер-
жавною адміністрацією) відповідно до рішення Київсь ої місь ої ра-
ди від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положення про
порядо проведення інвестиційних он рсів для 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", розпорядження Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації від 22.10.2007№ 1403 "Про затвердження с ла-
д постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів до фі-
нанс вання б дівництва, 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 Києва" (зі зміна-
ми) та розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
17.01.2012 № 63 "Про проведення інвестиційних он рсів із зал -
чення інвесторів до реалізації прое тів б дівництва та е спл атації
пар ін ів з об'є тами транспортної інфрастр т ри та/або обсл о-
в вання населення, а та ож влашт вання та е спл атації від ритих
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 здійснення заходів з влашт ван-

ня та е спл атації 7 (семи) від ритих автостояно з об'є тами тран-
спортної інфрастр т ри, я і об'єднані в 1 (один) лот, що знахо-
дяться за адресами, зазначеними в орієнтовних техні о-е ономіч-
них по азни ах об'є т інвест вання.

1.2. До орієнтовних об'є тів транспортної інфрастр т ри,
зазначених в орієнтовних техні о-е ономічних по азни ах, відно-
сяться спор ди та б дівлі: приміщення охорони, автомобільні мий-
и, станції технічно о обсл ов вання та інші об'є ти дорожньо о
сервіс , оснащення та обладнання. Кіль ість об'є тів та їх площа
визначається інвестором на підставі розробленої прое тної до -
ментації.

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

Техні о-е ономічні по азни и з ідно інвестиційно о Лот *

1.4. Орієнтовна вартість б дівельно-монтажних робітпо
Об'є та інвест вання становить 3 570 тис. рн (Три мільйони п'ят-
сот сімдесят ривень 00 оп.) без рах вання ПДВ.

1.5. Остаточні техні о-е ономічні по азни и та детальна ін-
формація щодо Об'є та інвест вання та о ремих йо о с ладових
частин, їх ф н ціональне призначення та площа визначатим ться
на підставі розробленої прое тної до ментації.

1.6. Орієнтовна вартість здійснення заходів з влашт вання
Об'є та інвест вання може змінюватись відповідно до затвердже-
ної прое тної до ментації та фа тичних витрат Інвестора на реалі-
зацію інвестиційно о прое т .

2. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та
о ремі йо о мови:

2.1. Переможець он рс — Інвестор визначається рішенням
постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів та затвер-
дж ється розпорядженням Київсь ої місь ої державної адміністрації.

2.2. Замовни ом під отовчих робіт та Замовни ом влашт -
вання Об'є та інвест вання є ом нальне підприємство "Київтранс-
пар сервіс" (далі — Замовни ).

2.3. Замовни забезпеч є оформлення правовстановлюючих
до ментів на право орист вання земельними ділян ами, необ-
хідними для влашт вання Об'є та інвест вання.

2.4. Контроль за діяльністю Інвестора в рам ах реалізації про-
е т здійснює Замовни .

2.5. Влашт вання — здійснення омпле с необхідних заходів
по б дівництв та під отовці від ритої автостоян и, спрямованих на
створення Об'є та інвест вання та введення йо о в е спл атацію,
в лючаючи заходи щодо під лючення до інженерних мереж, здій-
снення е спл атаційно о та санітарно о тримання, а та ож ви о-
нання інших необхідних робіт, я і пов'язані з належною Ор анізацією
та е спл атацією об'є т інвест вання і забезпеченням мов для ве-
дення підприємниць ої діяльності Інвестором, в том числі б дівниц-
тво б дівель та спор д, встановлення обладнання, ле их онстр -
цій та інших збірно-розбірних онстр цій, о орожі, постів охорони,
освітлення, озеленення, встановлення шла ба мів та здійснення ін-

ших необхідних заходів для реалізації інвестиційно о прое т .
2.6. Тимчасові спор ди, елементи бла о строю, в том числі

о орожі, пости охорони, освітлення, озеленення, шла ба ми, об-
ладнання та ін., є власністю інвестора.

2.7. Прое т вання та влашт вання Об'є та інвест вання від-
б вається відповідно до ладено о інвестиційно о до овор між
Інвестором, Замовни ом та Ор анізатором он рс , а та ож інших
пов'язаних до оворів/ од, ладених разі необхідності між Інвес-
тором та Замовни ом.

2.8. Умовами інвестиційно о до овор , в межах чинно о за о-
нодавства У раїни може передбачатись повне або част ове деле-
вання прав та обов'яз ів Замовни а Інвестор .

2.9. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власності
територіальної ромади м. Києва і попадають в плям влашт ван-
ня, разі необхідності в становленом поряд демонт ються і за
ошти Інвестора створюються нові, я і передаються до ом наль-
ної власності територіальної ромади м. Києва.

2.10. Після належно о ви онання Інвестором всіх мов інвес-
тиційно о до овор та введення в е спл атацію Об'є та інвест ван-
ня або о ремих с ладових частин Об'є та інвест вання, зазначених
в п.1.2, Інвестор в становленом поряд оформлює на ньо о
(них) право власності, рім інженерних мереж, я і після за інчення
робіт по влашт вання передаються та зарахов ються до власності
територіальної ромади міста Києва, я це передбачено п. 2.9.

2.11.Земельні питання виріш ються Замовни ом спільно з Ін-
вестором в становленом чинним за онодавством У раїни поряд .

2.12. Після набрання чинності інвестиційним до овором та до
почат робіт по влашт ванню Об'є та інвест вання Інвестор має
право ласти із Замовни ом до овір про надання права на е с-
пл атацію фі сованих місць пар вання та розпочати здійснювати
відповідн підприємниць діяльність на земельних ділян ах, що
б д ть в подальшом ви ористов ватись під час реалізації інвести-
ційно о до овор .

2.13. Вартість посл платно о пар вання транспортних за-
собів, що надаються Інвестором новоствореном Об'є ті інвест -
вання, не повинна перевищ вати встановлений для КП "Київтранс-
пар сервіс" тариф на посл и пар вання відповідній територі-
альній зоні пар вання.

3. Основні мови он рс :
3.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат (в том числі За-

мовни а), пов'язаних з прое т ванням, оформленням прав орис-
т вання земельними ділян ами, пере ладанням інженерних ме-
реж, влашт ванням та введенням Об'є та інвест вання в е спл а-
тацію та подальшої йо о е спл атації.

3.2. Здійснення Інвестором заходів з влашт вання, е спл а-
тації та правління від ритими автостоян ами відповідно до адрес-
но о перелі , зазначено о п н ті 1.3.

3.3. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення
— арантії бан щодо забезпечення ви онання ним фінансових
зобов'язань перед місь им бюджетом (пп. 3.4), що вини ають на
підставі мов он рс та інвестиційно о до овор .

3.4. Сплата Ор анізатор он рс оштів на створення соці-
альної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва

розмірі 5% від орієнтовної вартості б дівельно-монтажних робіт по
Об'є та інвест вання без рах вання ПДВ, що становить 178,5 тис.
рн 00 оп. (Сто сімдесят вісім тисяч п'ятсот ривень 00 оп.), ра-
зі визнання часни а переможцем.

Зазначенні ошти інвестором сплач ються наст пном по-
ряд :

- 100 % оштів — не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня
набрання чинності інвестиційним до овором.

3.5. Компенсація витрат Замовни а під отовчих робіт, що
становить 656, 854 тис. рн 15 оп. (Шістсот п'ятдесят шість тисяч
вісімсот п'ятдесят чотири тисячі ривень15 оп.) з ПДВ, разі виз-
нання часни а переможцем, що сплач ється/відш одов ється За-
мовни після набрання чинності інвестиційним до овором, відпо-
відно до представлених ним ошторисів не пізніше 10 (десяти) ро-
бочих днів з дня надання ошторисів Інвестор ;

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

на оформлення правовстановлюючих до ментів на зе-
мельні ділян и, необхідні для реалізації прое т , та витрат, пов'язаних
з їх триманням. Витрати, зазначені п. 3.1., та інші витрати, пов'яза-
ні з реалізацією інвестиційно о прое т , б д ть відш одов ватись Ін-
вестором відповідно до представлених ошторисів, але не пізніше 10
(десяти) робочих днів з дня надання ошторисів Інвестор до припи-
нення взаємних зобов'язань між Інвестором та Замовни ом.

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замовни ,
поверненню не підля ають.

3.7. Зазначені в п н ті 3.6 ошти сплач ються Інвестором до-
дат ово та не врахов ються в с м омпенсації під отовчих робіт,
зазначен в п. 3.5.

3.8. Зазначені в п н ті 3.5. ошти сплач ється Інвестором
пропорційно після вирішення Замовни ом земельно о питання
(оформлення правовстановлюючих до ментів на право орист -
вання земельними ділян ами, необхідними для реалізації інвести-
ційно о прое т ) по ожній земельній ділянці о ремо відповідно до
адресно о перелі , зазначено о в орієнтовних техні о-е ономіч-
них по азни ах по Об'є та інвест вання.

3.9. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн
(Одна тисяча сімсот ривень) на розрах н овий рах но
№31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од
ЄДРПОУ 37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві. Кошти, спла-
чені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес , повернен-
ню не підля ають.

3.10. Переможцем он рс визнається часни , пропозиція
я о о відповідає мовам он рс та я ий запропон вав найбільш
ви ідні мови для територіальної ромади м. Києва реалізації інвес-
тиційно о прое т .

3.11. Я що протя ом 30 (тридцяти) алендарних днів з мо-
мент отримання переможцем запрошення на пере овори для з-
одження мов інвестиційно о до овор та інцево о варіанта ін-
вестиційно о до овор переможець інвестиційно о он рс відмо-
вився від підписання до овор , вис ває неприйнятні мови підпи-
сання інвестиційно о до овор , рішення про переможця інвести-
ційно о он рс с асов ється встановленом поряд .

3.12. Термін дії інвестиційно о до овор становить 15 (п'ят-
надцять) ро ів з момент набрання ним чинності.

3.13. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється розро-
бити, по одити та затвердити в становленом поряд прое тн
та ошторисн до ментацію протя ом 12 (дванадцяти) місяців піс-
ля оформлення Замовни ом правовстановлюючих до ментів на
земельні ділян и відповідно до адресно о перелі , зазначено о в
п. 1.3., або по ожній земельній ділянці о ремо.

3.14. На підставі затвердженої прое тної до ментації протя-
ом 60 (шістдесяти) днів з момент її затвердження сторони до о-
вор визначають рафі фінанс вання та реалізації прое т б дів-
ництва Об'є та інвест вання (або о ремих земельних діляно , від-
повідно до адресно о перелі , зазначено о в п. 1.3 шляхом підпи-
сання додат ової оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о
невід'ємною частиною.

3.15. Термін реалізації інвестиційно о прое т повинен б ти
не більше нормативно о, що визначається прое тно- ошторисною
до ментацією.

3.16. Після ладання інвестиційно о до овор Інвестор
спільно із замовни ом ладає всі інші оди, необхідні для реалі-
зації інвестиційно о прое т з ідно чинно о за онодавства.

3.17. Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз ється що -
вартально в письмовій формі подавати Ор анізатор он рс та
Замовни інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о про-
е т в цілом та о ремих йо о етапів за формою, наданою Ор ані-
затором он рс .

3.18. Ор анізатор он рс має право розірвати інвестицій-
ний до овір в односторонньом поряд випад неви онання
або неналежно о ви онання Інвестором зобов'язань, передбаче-
них пп. 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.13, 3.17 мов он рс , або інших зо-
бов'язань відповідно до мов он рс (в т.ч. передбачених рафі-
ом фінанс вання та реалізації прое т ).

У разі неви онання інвестором зобов'язань за інвестиційним
до овором питання розірвання інвестиційно о до овор за пропо-
зицією Ор анізатора он рс або Замовни а виносяться на роз-
ляд Комісії.

3.18.2. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення Ор-
анізатор он рс повідомляє Інвестора про:

необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о
до овор протя ом 30 (тридцяти) алендарних 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 інвестиційно о до-
овор протя ом 37 (тридцяти семи) алендарних днів з дня відправ-
лення Інвестор на адрес , зазначен в інвестиційном до оворі, по-
відомлення про розірвання до овір б де вважатись розірваним.

3.18.3. У разі с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно-
о до овор Інвестор листом повідомляє Ор анізатора он рс та За-
мовни 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 реалізацію інвестиційно о прое т .

4.2. Надання часни ом он рс додат ових пропозицій,
спрямованих зо рема на створення соціальної та інженерно-тран-
спортної 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 інженер-
но-транспортної інфрастр т ри міста Києва.

5. Основні ритерії визначення переможця он рс :
5.1. Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання прое т

(на стадії б дівництва об'є т інвест вання).
5.2. Найбільша част а власних оштів, що в ладаються час-

ни 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 інвестицій для на-

дання 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 під-

твердж вали їх фінансові можливості щодо забезпечення ви онан-
ня мов он рс .

6.3. Знаходяться в стадії лі відації.
6.4. Майно (частина майна) я их переб ває в подат овій зас-

таві 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 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00) про-
тя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он рс при наявності
до мента, що підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес-
. День оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ

вважається днем йо о о олошення.

8. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс осо-
бисто або через повноважених осіб протя ом 4 (чотирьох) тижнів
з дня о олошення он рс за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хреща-
ти , 36, аб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеді-
ло — п'ятниця з 10.00 до 16.00). День оп блі вання о олошення
про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

9. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо
об'є тів інвест вання звертатись за адресою: 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 проведен-
ня он рс .

№ п/п Адреса (земельної ділян и)

Орієнтовна
площа зе-
мельних

діляно , а

Орієнтовна іль ість
об'є тів/б дівель тран-
спортної інфрастр т ри/
дорожньо о сервіс , шт.

Орієнтов-
на площа
заб дови,

в. м

Орієнтовна вар-
тість б дівельно-
монтажних робіт,
тис. рн з ПДВ

1 В л. Крайня (біля в л. Саб рова) 0,14 2 46,9 411

2 В л. Жмеринсь а, 2 0,3058 3 106,5 730

3 Перетин в л. Жол дєва та в л. Симирен а 0,1648 2 46,9 371

4 В л. Ма арен а 0,08 2 46,9 333

5 В л. Сивась а (пор ч з в л. Астрахансь ою) 0,4 2 103,8 1049

6 Перетин в л. Маршала Греч а та просп. Правди 0,1992 3 76,9 540

7 В л. Святошинсь а, 15а 0,4359 3 106,5 850

Всьо о
по лот :

17 534,4 4 284

* Відповідно до передпрое тних пропозицій

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 дер-
жавною адміністрацією) відповідно до рішення Київсь ої місь ої ра-
ди від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положення про
порядо проведення інвестиційних он рсів для 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", розпорядження Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації від 22.10.2007№ 1403 "Про затвердження с ла-
д постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів до фі-
нанс вання б дівництва, 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 Києва" (зі зміна-
ми) та розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
17.01.2012 № 63 "Про проведення інвестиційних он рсів із зал -
чення інвесторів до реалізації прое тів б дівництва та е спл атації
пар ін ів з об'є тами транспортної інфрастр т ри та/або обсл о-
в вання населення, а та ож влашт вання та е спл атації від ритих
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 здійснення заходів з влашт вання

та е спл атації 3 (трьох) від ритих автостояно з об'є тами тран-
спортної інфрастр т ри/дорожньо о сервіс , я і об'єднані в 1
(один) лот, що знаходяться за адресами, зазначеними в техні о-
е ономічних по азни ах по об'є т інвест вання.

1.2. До об'є тів транспортної інфрастр т ри, зазначених в
орієнтовних техні о-е ономічних по азни ах, відносяться спор ди та
б дівлі: приміщення охорони, автомобільні мий и, станції технічно о
обсл ов вання та інші об'є ти дорожньо о сервіс , оснащення та
обладнання. Кіль ість об'є тів та їх площа визначається інвестором
на підставі розробленої прое тної до ментації.

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

Техні о-е ономічні по азни и з ідно інвестиційно о Лот *

1.4. Орієнтовна вартість б дівельно-монтажних робіт по
Об'є та інвест вання становить 895,84тис. рн. (Вісімсот дев'яносто
п'ять тисяч вісімсот соро ривень 00 оп.)без рах вання ПДВ.

1.5. Остаточні техні о-е ономічні по азни и та детальна інфор-
мація щодо Об'є та інвест вання та о ремих йо о с ладових частин,
їх ф н ціональне призначення та площа, визначатим ться Інвесто-
ром на підставі розробленої прое тної до ментації.

1.6. Орієнтовна вартість здійснення заходів з влашт вання
Об'є та інвест вання може змінюватись відповідно до затвердженої
прое тної до ментації та фа тичних витрат Інвестора на реалізацію
інвестиційно о прое т .

2. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та о ремі
йо о мови:

2.1. Переможець он рс — Інвестор визначається рішенням
постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів та затвер-
дж ється розпорядженням Київсь ої місь ої державної адміністрації.

2.2. Замовни забезпеч є оформлення правовстановлюючих
до ментів на право орист вання земельною ділян ою, необхідною
для влашт вання Об'є та інвест вання.

2.3. Замовни ом під отовчих робіт та Замовни ом влашт ван-
ня Об'є та інвест вання є ом нальне підприємство "Київтранспар-
сервіс" (далі — Замовни ).

2.4. Контроль за діяльністю Інвестора в рам ах реалізації про-
е т здійснює Замовни .

2.5. Влашт вання — здійснення омпле с необхідних заходів
з б дівництва та під отов и від ритої автостоян и, спрямованих на
створення Об'є та інвест вання та введення йо о в е спл атацію,
в лючаючи заходи щодо під лючення до інженерних мереж, здій-
снення е спл атаційно о та санітарно о тримання, а та ож ви о-
нання інших необхідних робіт, я і пов'язані з належною ор анізацією
та е спл атацією об'є т інвест вання і забезпеченням мов для ве-
дення підприємниць ої діяльності Інвестором, в том числі б дівниц-
тво б дівель та спор д, встановлення обладнання, ле их онстр -
цій та інших збірно-розбірних онстр цій, о орожі, постів охорони,
освітлення, озеленення, встановлення шла ба мів та здійснення ін-

ших необхідних заходів для реалізації інвестиційно о прое т .
2.6. Тимчасові спор ди, елементи бла о строю, в том числі

о орожі, пости охорони, освітлення, озеленення, шла ба ми, облад-
нання та ін., є власністю інвестора.

2.7. Прое т вання та влашт вання Об'є та інвест вання відб -
вається відповідно до ладено о інвестиційно о до овор між Інвес-
тором, Замовни ом та Ор анізатором он рс , а та ож інших
пов'язаних до оворів/ од, ладених, разі необхідності, між Інвес-
тором та Замовни ом.

2.8. Умовами інвестиційно о до овор , в межах чинно о за о-
нодавства У раїни, може передбачатись повне або част ове деле -
вання прав та обов'яз ів Замовни а Інвестор .

2.9. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власності
територіальної ромади м. Києва і попадають в плям влашт вання,
разі необхідності в становленом поряд демонт ються, і за ош-

ти Інвестора створюються нові, я і передаються до ом нальної
власності територіальної ромади м. Києва.

2.10. Після належно о ви онання Інвестором всіх мов інвес-
тиційно о до овор та введення в е спл атацію Об'є та інвест ван-
ня або о ремих с ладових частин Об'є та інвест вання, зазначених
в п.1.2 Інвестор в становленом поряд оформлює на ньо о (них)
право власності, рім інженерних мереж, я і після за інчення робіт
по влашт вання передаються та зарахов ються до власності терито-
ріальної ромади міста Києва, я це передбачено п. 2.9.

2.11. Земельні питання виріш ються Замовни ом спільно з
Інвестором в становленом чинним за онодавством У раїни
поряд .

2.12. Після набрання чинності інвестиційним до овором та до
почат робіт по влашт ванню Об'є та інвест вання Інвестор має
право ласти із Замовни ом до овір про надання права на е спл -
атацію фі сованих місць пар вання та розпочати здійснювати від-
повідн підприємниць діяльність на земельних ділян ах, що б д ть
в подальшом ви ористов ватись під час реалізації інвестиційно о
до овор .

2.13. Вартість посл платно о пар вання транспортних засо-
бів, що надаються Інвестором новоствореном Об'є ті інвест ван-
ня, не повинна перевищ вати встановлений для КП "Київтранспар -
сервіс" тариф на посл и пар вання відповідній територіальній зо-
ні пар вання.

3. Основні мови он рс :
3.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат (в том числі Замов-

ни а), пов'язаних з прое т ванням, оформленням прав орист ван-
ня земельними ділян ами, пере ладанням інженерних мереж, влаш-
т ванням та введенням Об'є та інвест вання в е спл атацію та по-
дальшої йо о е спл атації.

3.2. Здійснення Інвестором заходів з влашт вання, е спл ата-
ції та правління від ритими автостоян ами відповідно до адресно о
перелі , зазначено о п н ті 1.3.

3.3. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення —
арантії бан щодо забезпечення ви онання ним фінансових зо-
бов'язань перед місь им бюджетом (пп. 3.4), що вини ають на під-
ставі інвестиційно о до овор .

3.4. Сплата Ор анізатор он рс оштів на створення соці-

альної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва роз-
мірі не менше, ніж 5% від орієнтовної вартості б дівельно-монтаж-
них робіт по Об'є т інвест вання без рах вання ПДВ, що становить
44,80 тис. рн 00 оп. (Соро чотири тисячі вісімсот ривень 00 оп.),
разі визнання часни а переможцем.

Зазначенні ошти інвестором сплач ються наст пном по-
ряд :

- 100 % оштів — не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня
набрання чинності інвестиційним до овором.

3.5. Компенсація Замовни витрат за ви онання під отовчих
робіт, що становить 272 520,16 рн (Двісті сімдесят дві тисячі п'ят-
сот двадцять ривень 16 оп.) з ПДВ разі визнання часни а пере-
можцем, що сплач ється/відш одов ється Замовни після наб ття
чинності інвестиційним до овором, відповідно до представлених
ним ошторисів не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня надання їх
Інвестор .

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замовни під-
отовчих робіт, поверненню не підля ають.

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

на оформлення правовстановлюючих до ментів на земельні
ділян и, необхідні для реалізації прое т , та витрат, пов'язаних з їх
триманням. Витрати, зазначені п. 3.1., та інші витрати, пов'язані з
реалізацією інвестиційно о прое т , б д ть відш одов ватись Інвес-
тором відповідно до представлених ошторисів, але не пізніше
10 (десяти) робочих днів з дня надання ошторисів Інвестор до
припинення взаємних зобов'язань між Інвестором та Замовни ом.

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замовни ,
поверненню не підля ають.

3.7. Зазначені в п н ті 3.6 ошти сплач ються Інвестором до-
дат ово та не врахов ються в с м омпенсації під отовчих робіт,
зазначен в п. 3.5.

3.8. Зазначені в п н ті 3.5. ошти, сплач ються Інвестором
пропорційно після вирішення Замовни ом земельно о питання
(оформлення правовстановлюючих до ментів на право орист ван-
ня земельними ділян ами, необхідними для реалізації інвестиційно-
о прое т ) по ожній земельній ділянці о ремо відповідно до адрес-
но о перелі , зазначено о в техні о-е ономічних по азни ах
Об'є та інвест вання.

3.9. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн (одна
тисяча сімсот ривень) 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 час-
ни ом он рс в я ості реєстраційно о внес , поверненню не під-
ля ають.

3.10. Переможцем он рс визнається часни , пропозиція
я о о відповідає мовам он рс та я ий запропон вав найбільш
ви ідні мови для територіальної ромади м. Києва реалізації інвес-
тиційно о прое т .

3.11.Я що протя ом 30 (тридцяти) алендарних днів з момент
отримання переможцем запрошення на пере овори для з одження
мов інвестиційно о до овор та інцево о варіанта інвестиційно о
до овор переможець інвестиційно о он рс відмовився від підпи-

сання до овор , вис ває неприйнятні мови підписання інвестицій-
но о до овор , рішення про переможця інвестиційно о он рс с а-
сов ється встановленом поряд .

3.12. Термін дії інвестиційно о до овор становить 15 (п'ятнад-
цять) ро ів з момент набрання ним чинності.

3.13. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється розро-
бити по одити та затвердити в становленом поряд прое тн та
ошторисн до ментацію протя ом 9 (дев'яти) місяців після офор-
млення Замовни ом правовстановлюючих до ментів на земельні
ділян и відповідно до адресно о перелі , зазначено о в п. 1.3, або
по ожній земельній ділянці о ремо.

3.14. На підставі затвердженої прое тної до ментації протя-
ом 60 (шістдесяти) днів з момент її затвердження сторони до ово-
р визначають рафі фінанс вання та реалізації прое т влашт ван-
ня Об'є та інвест вання (або о ремих земельних діляно відповідно
до адресно о перелі , зазначено о в п. 1.3.) шляхом підписання до-
дат ової оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о невід'єм-
ною частиною.

3.15. Термін реалізації інвестиційно о прое т повинен б ти не
більше нормативно о, що визначається прое тною та ошторисною
до ментаціями.

3.16. Після ладання інвестиційно о до овор Інвестор спіль-
но із Замовни ом ладає всі інші оди, необхідні для реалізації ін-
вестиційно о прое т з ідно чинно о за онодавства У раїни.

3.17. Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз ється що вар-
тально в письмовій формі подавати ор анізатор он рс та Замов-
ни інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о прое т в ці-
лом та о ремих йо о етапів за формою, наданою ор анізатором
он рс .

3.18. Ор анізатор он рс має право розірвати інвестиційний
до овір в односторонньом поряд випад неви онання або не-
належно о ви онання Інвестором зобов'язань, передбачених пп. 3.1,
3.4, 3.5, 3.6, 3.13, 3.17 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 ).

3.18.1. У разі неви онання Інвестором зобов'язань за інвести-
ційним до овором питання розірвання інвестиційно о до овор за
пропозицією Ор анізатора он рс або Замовни а виносяться на
роз ляд Комісії.

3.18.2. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення ор-
анізатор он рс повідомляє Інвестора про:

необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о
до овор протя ом 30 (тридцяти) алендарних 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 інвестиційно о до-
овор протя ом 37 (тридцяти семи) алендарних днів з дня відправ-
лення Інвестор на адрес , зазначен в інвестиційном до оворі, по-
відомлення про розірвання, до овір б де вважатись розірваним.

3.18.3. У разі с нення Інвестором пор шень мов інвестицій-
но о до овор Інвестор листом повідомляє ор анізатора он рс та
Замовни а про ви онання фінансових зобов'язань та надає інфор-
мацію 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 реалізацію інвестиційно о прое т .
4.2. Надання часни ом он рс додат ових пропозицій,

спрямованих зо рема на створення соціальної та інженерно-тран-
спортної 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 вання прое т

(на стадії влашт вання об'є т інвест вання).
5.2. Найбільша част а власних оштів, що в ладаються 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 інвестицій для на-

дання 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 під-

твердж вали їх фінансові можливості щодо забезпечення ви онання
мов он рс .

6.3. Знаходяться в стадії лі відації.
6.4. Майно (частина майна) я их переб ває в подат овій зас-

таві або на це майно на ладено арешт.
6.5. Мають забор ованість сплаті подат ів, зборів (обов'яз о-

вих 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 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00) про-
тя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он рс при наявності
до мента, що підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес-
. День оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ

вважається днем йо о о олошення.
8. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс осо-

бисто або через повноважених осіб протя ом 4 (чотирьох) тижнів з
дня о олошення он рс за адресою: 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 олошення про про-
ведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

9. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо
об'є тів інвест вання звертатись за адресою: 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 .* Відповідно до передпрое тних пропозицій

№ п/п Адреса земельної ділян и

Орієнтовна
площа

земельних
діляно , а

Орієнтовна іль ість об'є -
тів/б дівель транспортної
інфрастр т ри/дорожньо о

сервіс шт.

Орієнтовна
площа заб дови,

в. м

Орієнтовна вартість
б дівельно-монтажних
робіт, тис. рн з ПДВ

1 В л. Єлизавети Чавдар, 1-3
Дарниць ом районі 0,29 2 46,9 435

2 В л. Леніна, 55 Дарниць ом
районі 0,1124 2 46,9 286

3
В л. Кільцева доро а (навпроти
Святошинсь о о ладовища)
Святошинсь ом районі

0,1936 2 46,9 354

Всьо о
по лот : 6 240,7 1 075
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1776 — ó Ëüâîâ³ âèéøîâ ïåðøèé
ïðèì³ðíèê "Gazette de Leopol",
ïåðøîãî â³äîìîãî ïåð³îäè÷íîãî
âèäàííÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. 

1871 — ó ì³ñò³ Âîëîäèìèð³-Âî-
ëèíñüêîìó, â ñ³ì`¿ íàùàäêà áàõ÷è-
ñàðàéñüêîãî ìóëëè òà ëèòîâñüêî¿
ïîëüêè, íàðîäèâñÿ Àãàòàíãåë Þõè-
ìîâè÷ Êðèìñüêèé, óêðà¿íñüêèé ³ñ-
òîðèê, ôîëüêëîðèñò, ë³òåðàòóðîç-
íàâåöü, ïèñüìåííèê, ïåðåêëàäà÷,
ïðîôåñîð. Ó 1889 ð. çàê³í÷èâ Êî-
ëåã³þ Ïàâëà Ãàëàãàíà ó Êèºâ³, ó
1892 ð. - Ëàçàðåâñüêèé ³íñòèòóò
ñõ³äíèõ ìîâ (Ñèð³ÿ), ó 1896 ð. —
Ìîñêîâñüêèé óí³âåðñèòåò. Áóâ îä-
íèì ³ç îðãàí³çàòîð³â Óêðà¿íñüêî¿
Àêàäåì³¿ Íàóê, äèðåêòîðîì çàñíî-

âàíîãî íèì æå ²íñòèòóòó óêðà¿í-
ñüêî¿ ìîâè (ñüîãîäí³ - ²íñòèòóò ìî-
âîçíàâñòâà ÍÀÍÓ). Ëèøèâ ï³ñëÿ
ñåáå ïîíàä 1 000 íàóêîâèõ ïðàöü,
26 òîì³â ìîíîãðàô³÷íèõ äîñë³ä-
æåíü. Ó 1941 ðîö³ Àãàòàíãåëà
Êðèìñüêîãî çààðåøòîâàíî çà óê-
ðà¿íñüêèé íàö³îíàë³çì, à 25 ñ³÷íÿ
1942 ð. â³í ïîìåð ó Êóñòàíàéñüê³é
òþðì³ ÍÊÂÑ. Çà ð³øåííÿì
ÞÍÅÑÊÎ, 1996 ð³ê áóëî îãîëîøå-
íî ðîêîì Àãàòàíãåëà Êðèìñüêîãî. 

1992 — Ïðåçèä³ºþ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè çàòâåðäæåíî ìóçè÷-
íó ðåäàêö³þ Äåðæàâíîãî ã³ìíó
Óêðà¿íè, àâòîðîì ÿêî¿ º Ìèõàéëî
Âåðáèöüêèé. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 6-é ñòîð.

Íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, ÿê
êëóá ç Àíòâåðïåíà ìèíó-
ëîãî ðîêó ðîçôîðìóâàëè ³
êîìàíäà ïî÷àëà ãðàòè â ðå-
ã³îíàëüí³é ë³ç³, óáîë³âàëü-
íèêè ïðîäîâæóâàëè äàâà-
òè çíàòè ïðî ñåáå. “Á³ðñ-
õîò” âæå öüîãî ñåçîíó íå-
îäíîðàçîâî îòðèìóâàâ
øòðàôè çà âèêîðèñòàííÿ
ôàíàòàìè ï³ðîòåõí³êè.
Ïðî öå ïèøå “Ðàäÿíñüêèé

ñïîðò”. Ïåðåä ãðîþ ç
“Òåðíåññà” êåð³âíèöòâî
“Á³ðñõîòà” ïðîâåëî ñåð-
éîçíó ðîçìîâó ç óáîë³-
âàëüíèêàìè êëóáó ³ ïîïðî-
ñèëî â³äìîâèòèñÿ â³ä ôà-
éºð³â ³ áåíãàëüñüêèõ âîã-
í³â.

Òèñÿ÷à ôàíàò³â, ÿê³
ïðèáóëè ó Òåðíåññ, â³ä ï³-
ðîòåõí³êè â³äìîâèëàñÿ, àëå
âèêîðèñòîâóâàëè àëüòåðíà-
òèâíèé âàð³àíò — çàïóñêà-
ëè íà ïîëå êóðîê!

Àðá³òðîâ³ äîâåëîñÿ
ê³ëüêà ðàç³â çóïèíÿòè çó-
ñòð³÷, ùîá ñòþàðäè çìîã-
ëè ïðîãíàòè ç ïîëÿ ñâ³é-
ñüêó ïòèöþ

Уболівальники з Бельгії замість 
файєрів користуються курками

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 15 ñ³÷íÿ

ОВНИ, день ризовий, оли доведеться навчатися
на власних помил ах. Ймовірно, обставини зм сять пі-
ти на онфлі т з оле тивом, близь ими, родичами.
Не беріть на себе ( оли ніхто не просить) роль дипло-
мата, ініціативність б де по арана.
ТЕЛЬЦЯМ день принесе чимало завдань, я і є не-

від ладними. Можливо, доведеться піти на ло альний
онфлі т, щоб остаточно вирішити стар проблем .
Постарайтеся я омо а раще ор аніз вати свій час
або вписатися визначений рафі , зар чившись під-
трим ою надійно о партнера.
БЛИЗНЯТА, фінансова тема — найа т альніша. Я -

що заплан вали зробити важлив по п , тор йтеся,
зважте всі “за” і “проти”, аби придбати добротн , я іс-
н річ й не про олотися.
РАКАМ визначено прославитися, ставши ероєм дня,

я ий ріш че та самовпевнено долає переш оди на шля-
х до любовних, ділових вершин, ата є об’є т бажань з
дивовижним натис ом. Втім ні альний хист ви ладати-
ся повністю може ви ли ати неаде ватн реа цію ото-
чення, спрово вавши онфлі ти і навіть беш ет.
ЛЕВИ, події дня з мовлені армічно, що зм сить зро-

бити е с рс мин ле, с н ти доп щені помил и. Я -
що раніше ви щось робили неправильно або хилялися
від обов’яз ів, ваші дося нення опиняться під за розою.
Не ви лючені полом и техні и, с андали в оле тиві.
ДІВИ, я що ви в а т альній для вас сфері доп сти-

ли ряд промахів, сподіваючись на щасливий випадо ,
або зяли занадто швид ий темп, в лючайте пра ма-
тизм, по и не пізно. Можна спо ійно відст пити на за-
пасні позиції з мінімальними втратами.
ТЕРЕЗИ, не розмінюйтеся на дрібниці, ставте пе-

ред собою висо і цілі, але порівнюйте їх з власними
можливостями, зо рема фінансовими. Слід заздале-
ідь свідомити, що омріяна перемо а зажадає чима-
лих жертв і висо ої дисциплінованості. Я що правиль-
но розрах єте сили, є шанс вирватися в лідери, зай-
няти місце топ-менеджера або навіть рісло боса.
О рилені спіхом СКОРПІОНИ впораються з най-

с ладнішими завданнями, подолавши тр днощі, дося -
н вши омріяної мети та заре оменд вавши себе з най-
ращо о бо в обраній сфері діяльності. Ви ористов й-
те свої небесні привілеї по ма сим м .
СТРІЛЬЦІ, день “інди аторний”, стане ясно, витри-

мали ви іспит чи анебно провалили. Шанси на спіх
висо і, але на одном “пальном ” натхнення дов о не
протримаєтеся. Чим вищі ваші став и, тим більш со-
лідною має б ти р па підтрим и.
КОЗЕРОГИ, ваша мета — зміцнення партнерсь их і

др жніх зв’яз ів, нала одження онта тів з ви ідними
замовни ами, лієнтами, по ровителями. Це може б -
ти створення ново о союз або реанімація олишньо-
о альянс на оновленій платформі.
ВОДОЛІЇ, день емоційний, заспо ойтеся, наведіть

лад справах, систематиз йте рез льтати праці. І не-
хай останні події стан ть для вас повчальним ро ом,
джерелом безцінно о досвід , що знадобиться пізні-
ше на шлях до висо ої цілі ( ар’єра, соціальний ста-
т с, професійне зростання).
РИБИ, форт на, я і раніше, вас тішить, задоволь-

няючи найсо ровенніші бажання. Смиренні особи
зрештою позбавляться від підозр, що м чили їх, та по-
боювань (з привод дітей, любленців, др зів), знай-
д ть вн трішню рівнова , поверн вшись до спо ійно-
о, розмірено о б ття

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а 1 5  с і ч н я

У
фанатів “Бірсхо
та” репутація од
них з найагре

сивніших і найжорсткі
ших у Бельгії.


