
Соціальний пластик
на службі у киян
На сьогодні вже 365 тисяч мешканців міста 
є власниками “Картки киянина”

Найбільш затребуваними

серед власників “Картки ки�

янина” наразі є суттєві зниж�

ки на ліки, що надаються в

мережі аптек КП “Фарма�

ція”. Вчора з метою переко�

натися в дієвості соціального

механізму була здійснена

контрольна закупівля медич�

них препаратів у аптеці КП

“Фармація” Голосіївського

району, що знаходиться на

вул. Лятошинського, 24. За

словами завідувачки медич�

ного закладу Оксани Марко�

вої, надавати знижки власни�

кам “Картки киянина” апте�

ка почала 10 червня 2013 ро�

ку. При цьому за спеціальни�

ми цінами купити можна всі

найменування ліків, а це

3870 назв. За період з від�

криття до 1 січня цього року

ліки зі знижкою придбали

5700 держателів соціального

пластику. “В середньому ми

обслуговуємо 62 власники

“Картки киянина” на день.

За січень ми продали ліки

вже 1800 держателям картки.

Та за цей місяць надана по�

купцям знижка склала 34

тис. грн. А загалом за час ро�

боти в соціальному проекті

надано знижку на 98 тис.

грн”,— розповіла “Хрещати�

ку” пані Маркова.

В цілому в районі діє чоти�

ри аптеки КП “Фармація”,

три з яких надають знижки

на весь асортимент ліків. Як

зазначив перший заступник

голови Голосіївської РДА Ва�

дим Іванченко, соціальний

проект є дуже популярним

серед мешканців району. Тож

мережу таких аптек будуть

розвивати й надалі. Вже най�

ближчим часом один такий

медичний заклад відкриють

поблизу станції метро “Ви�

ставковий центр”. У пер�

спективі — відкриття соці�

альної аптеки й на житлово�

му масиві “Корчувате”.

“Соціальний проект

“Картка киянина” поєднав

стандарти соціального захис�

ту, які викладені в соціальних

ініціативах Президента Укра�

їни Віктора Януковича.

Впровадження цього проекту

постійно перебуває на кон�

тролі керівництва району. Зі

свого боку, Голосіївська рай�

держадміністрація намагає�

ться створити максимально

комфортні умови як для ут�

римувачів картки, так і для

соціальних працівників, які

займаються її оформленням

та видачею”,— прокоменту�

вав Вадим Іванченко.

Зазначимо, що у 2013 році

в Голосіївському районі було

зареєстровано 24 508 осіб, які

мають право на додаткові

пільги та доплати відповідно

до рішень Київської міської

ради, з них 22 474 вже успіш�

но користуються “Карткою

киянина”.

За даними КП “Фарма�

ція”, на сьогодні в місті до

соціального проекту залуче�

но 65 аптек, 30 з яких за спе�

ціальними цінами відпус�

кають всі найменування лі�

ків. Як відзначив гендирек�

тор підприємства Ігор Клі�

мов, наразі мережа таких ап�

тек активно розвивається. Й

уже найближчим часом ме�

дичні заклади, які обслугову�

ють власників “Картки ки�

янина”, з’являться а Оболон�

ському та Подільському

районах, на житловому маси�

ві “Биківня”. “Цей проект

справді користується вели�

кою популярністю. Так, за 

5 місяців аптеки обслужили

92 тисячі власників “Картки

киянина”, які придбали ліків

на 6,5 млн грн. При цьому

знижка склала 1 млн 700 тис.

грн”,— додав пан Клімов.

До речі, як повідомила

“Хрещатику” начальник від�

ділу пільг та розрахунків за

житлово�комунальні послуги

управління пільг та держав�

них соціальних допомог Де�

партаменту соціальної полі�

тики Наталія Литвин, станом

на 29 січня 2014 р. в Києві за�

реєстровано понад 395 тисяч

осіб, які мають право на от�

римання “Картки киянина”,

365 тисяч карток уже видано.

Так само активно над цим

планують працювати й цьо�

горіч. “Ми продовжуємо ро�

боти з реєстрації осіб, які ма�

ють право на отримання та

видачу карток. Адже щороку

у нас з’являються нові піль�

говики: люди досягають пен�

сійного віку тощо”,— додає

пані Литвин.

Нагадаємо, що “Картка

киянина” — проект Київ�

ської адміністрації, запрова�

дження якого забезпечує ре�

алізацію ініціатив Президен�

та України, спрямованих на

підвищення соціальних стан�

дартів. Наразі в столичній ад�

міністрації триває робота над

тим, щоб власники картки

отримували все більшу кіль�

кість преференцій �

На�сьо�одні�в�столиці�до�соціально�о�прое�т��"Карт�а��иянина"�зал�чено�65�апте��КП�"Фармація",�30�з�я�их�за�спеціальними�цінами

відп�с�ають�всі�наймен�вання�лі�ів

Служби, що забезпечують 
життєдіяльність столиці, 
звернулися до учасників акцій 
протесту з вимогою розблокувати 
роботу Київради та КМДА

Ì³ñüê³ ñëóæáè, ùî çàáåçïå÷óþòü ñòàëó æèòòºä³ÿëü-

í³ñòü ñòîëèö³, çâåðíóëèñÿ äî ó÷àñíèê³â àêö³é ïðîòåñòó ç

ïðîõàííÿì ðîçáëîêóâàòè ðîáîòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, àáè óíèê-

íóòè òðàíñïîðòíîãî êîëàïñó òà òåõíîãåííî¿ êàòàñòðîôè.

Çîêðåìà â³äêðèòå çâåðíåííÿ ï³äïèñàëè ïðåäñòàâíèêè

êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ “Êè¿âïàñòðàíñ”, “Êè¿âñüêèé

ìåòðîïîë³òåí”, “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ”, “Êè¿âàâòîäîð-

ñåðâ³ñ”, “Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ”, “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòà-

ö³ÿ”, ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð”, ÑÂÊÏ “Êè¿ââîäôîíä”, ÊÏ

“Ñïåö³àë³çîâàíå óïðàâë³ííÿ ïðîòèçñóâíèõ ï³äçåìíèõ

ðîá³ò”, êîìóíàëüíî¿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè “Êè¿â-

ñüêà ñëóæáà ïîðÿòóíêó” òà ³íø³.

“Ï³ä ÷àñ ïîã³ðøåííÿ ïîãîäíèõ óìîâ óñ³ ì³ñüê³ ñëóæáè

ìàþòü ïðàöþâàòè çëàãîäæåíî òà ÷³òêî, ÿê ºäèíèé ìåõà-

í³çì. Çàáåçïå÷èòè ðåãóëÿðíå âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, ðîáîòó

êàíàë³çàö³¿, âîäî- òà òåïëîïîñòà÷àííÿ äî æèòëîâèõ áó-

äèíê³â, øê³ë, äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â, ë³êàðåíü òà çàêëàä³â îï³-

êè, ãàðàíòóâàòè áåçïåðåðâíó ðîáîòó ì³ñüêîãî ãðîìàä-

ñüêîãî òðàíñïîðòó, ñëóæáè øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè,

ñëóæáè ïîðÿòóíêó òîùî. Öå äàëåêî íå ïîâíèé ïåðåë³ê

îñíîâíèõ çàâäàíü ñòîëè÷íî¿ âëàäè. Ñòàá³ëüíå ôóíêö³î-

íóâàííÿ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ïîòðåáóº ÷³òêî¿ êîîðäè-

íàö³¿ òà îïåðàòèâíèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü. À áëîêóâàí-

íÿ ðîáîòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ óñêëàäíþº êîìóí³êàö³þ òà âçàº-

ìîä³þ ì³æ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè, ìîæå ïðèçâåñòè

äî òðàíñïîðòíîãî êîëàïñó ÷è íàâ³òü òåõíîãåííî¿ êàòàñ-

òðîôè. Ó÷àñíèêè àêö³é ïðîòåñòó, ÿê³ çàõîïèëè áóä³âëþ

ñòîëè÷íî¿ âëàäè, ìàþòü çðîçóì³òè — âèñëîâëþþ÷è ñâîþ

ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ, âàðòî ïàì’ÿòàòè òàêîæ ³ ïðî ãðî-

ìàäÿíñüêèé îáîâ’ÿçîê, îáîâ’ÿçîê äáàòè ïðî ì³ñòî, äå âñ³

ìè ìåøêàºìî òà ïðàöþºìî, ïðî ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ïî-

ðó÷.

Ìè, ïðåäñòàâíèêè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, êîðïî-

ðàö³é òà ³íøèõ îðãàí³çàö³é, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó çàáåçïå-

÷åíí³ ñòàëî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñòîëèö³, çâåðòàºìîñÿ äî

âñ³õ ó÷àñíèê³â ìàñîâèõ àêö³é ç ïðîõàííÿì ðîçáëîêóâà-

òè ðîáîòó ì³ñüêî¿ âëàäè, çâ³ëüíèâøè àäì³íáóä³âëþ Êè¿â-

ðàäè òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Ìè çàêëèêàºìî âñ³õ êèÿí ³ ãîñòåé ñòîëèö³: ðåàë³çó-

þ÷è ñâîº ïðàâî íà ìèðí³ ç³áðàííÿ, íå ïîçáàâëÿéòå

îäèí îäíîãî ïðàâà æèòè ó ÷èñòîìó òà êîìôîðòíîìó

ì³ñò³, â ÿêîìó í³÷îãî íå çàãðîæóº çäîðîâ’þ òà æèòòþ

ëþäåé”,— ïðî öå éäåòüñÿ ó çâåðíåíí³ ï³äïðèºìñòâ òà

îðãàí³çàö³é, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü áåçïåðåá³éíó æèòòºä³-

ÿëüí³ñòü ñòîëèö³ �

Через сильні морози 
в столичних школах 
призупинять заняття

Ó Äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó ³í-

ôîðìóþòü — ó çâ’ÿçêó ç ÷èñåëüíèìè çâåðíåííÿìè áàòü-

ê³â ùîäî ðîáîòè çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó

ïåð³îä íèçüêèõ òåìïåðàòóð, â³äïîâ³äíî äî Äåðæàâíèõ

ñàí³òàðíèõ ïðàâèë ³ íîðì âëàøòóâàííÿ, óòðèìàííÿ çà-

ãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà îðãàí³çàö³é íà-

â÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïðè-

çóïèíåííÿ çàíÿòü 31 ñ³÷íÿ òà 1 ëþòîãî 2014 ðîêó ó çà-

êëàäàõ îñâ³òè ì³ñòà Êèºâà. Â³äíîâëÿòü çàíÿòòÿ 3 ëþòîãî

2014 ðîêó.

Çàêëàäè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ïðîäîâæóâàòè-

ìóòü ðîáîòó ó øòàòíîìó ðåæèì³. Äèòÿ÷³ ñàäêè òàêîæ

ôóíêö³îíóâàòèìóòü, ïðîòå ð³øåííÿ ùîäî â³äâ³äóâàííÿ

ä³òüìè äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ìàþòü ïðèéíÿ-

òè áàòüêè òà ïîâ³äîìèòè àäì³í³ñòðàö³þ.

Ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâîãî ïðèçóïèíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâ-

íîãî ïðîöåñó ïðîô³ëüíèé äåïàðòàìåíò ðåêîìåíäóº: ó

ðàç³ çâåðíåíü áàòüê³â — ñòâîðèòè óìîâè äëÿ îðãàí³çîâà-

íîãî ïåðåáóâàííÿ ó÷í³â; ïåðåíåñòè íà ³íø³ òåðì³íè ïðî-

âåäåííÿ ìàñîâèõ, äîçâ³ëüíèõ, ðîçâàæàëüíèõ òà ñïîðòèâ-

íî-ìàñîâèõ çàõîä³â; ïðîâåñòè ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó

ñåðåä ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ùîäî ïî-

âåä³íêè â óìîâàõ íèçüêèõ òåìïåðàòóð; âæèòè çàõîä³â

ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì

øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ åëåìåíò³â äèñòàíö³éíîãî íà-

â÷àííÿ.

Äî ïîñëóã áàòüê³â “ãàðÿ÷à ë³íÿ” äåïàðòàìåíòó: 

279-35-26, 279-21-41,279-35-74, 279-14-46 �
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Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

“К
артка киянина” — соціальний
проект, який набуває все більшої
популярності серед мешканців
столиці. Нині її власники вже ма�

ють змогу отримувати знижки в низці аптек та
супермаркетів. Міська влада продовжує робо�
ту з видачі “Картки киянина” та напрацювання,
аби її держателі мали все більше преференцій.

31 січня 2014 �� П’ЯТНИЦЯ �� № 13 (4413)



Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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Хрещатик 2 31 січня 2014 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про затвердження змін до статутів 

психіатричних закладів охорони здоров'я 
міста Києва

Розпорядження № 38 від 20 січня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою виправлення

технічної помилки, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Затвердити� зміни� до� Стат�т�� Київсь�ої

місь�ої� психоневроло�ічної� лі�арні� № 2,� за-

тверджено�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь-

�ої� державної� адміністрації� від� 19� серпня

1997�ро���№ 1264,�що�додаються.

2.� Затвердити� зміни� до� Стат�т�� Київсь�ої

місь�ої� психоневроло�ічної� лі�арні� № 3,� за-

тверджено�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь-

�ої� державної� адміністрації� від� 19� серпня

1997�ро���№ 1264",�що�додаються.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Коржа�В.�П.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.01.2014�№ 38

ЗМІНИ 
ДО СТАТУТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЇ

ЛІКАРНІ № 2

(Ідентифікаційний код 01993992)

(Цей�до��мент�є�невід'ємною�частиною�Стат�т��

Київсь�ої�місь�ої�психоневроло�ічної�лі�арні�№ 2)

У�п�н�ті�1.1�розділ��1�Стат�т��слово�"�лінічна"�ви�лючити.

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.01.2014�№ 38

ЗМІНИ 
ДО СТАТУТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОЇ

ЛІКАРНІ № З

(Ідентифікаційний код 02125838)

(Цей�до��мент�є�невід'ємною�частиною�Стат�т��

Київсь�ої�місь�ої�психоневроло�ічної�лі�арні�№ 3)

У�п�н�ті�1.1�розділ��1�Стат�т��слово�"�лінічна"�ви�лючити.

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Про утворення комісії 
з питань передачі об'єкта незавершеного будівництва —

дитячого садка на 140 місць 
з басейном на вулиці Бахмацькій, 35 

в місті Києві з державної у комунальну власність 
територіальної громади міста Києва 

та до сфери управління Святошинської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Розпорядження № 40 від 20 січня 2014 року
Відповідно до статей 4, 41, 6, 7 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної

власності", на виконання рішення Київської міської ради від 12 липня 2012 року № 695/8032 "Про прийнят

тя у комунальну власність територіальної громади міста Києва відомчих дитячих дошкільних закладів",
враховуючи наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 06 листо

пада 2013 року № 1767 "Про прийняття управлінського рішення щодо державного майна — об'єкта незавер


шеного будівництва — дитячого садка на 140 місць з басейном (вул. Бахмацька, 35)", в межах функцій орга

ну місцевого самоврядування:

1.�Утворити��омісію�з�питань�передачі�об'-

є�та�незавершено�о�б�дівництва —�дитячо�о

сад�а�на�140�місць�з�басейном�на�в�лиці�Бах-

маць�ій,�35�в�місті�Києві�з�державної����ом�-

нальн��власність�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�до�сфери��правління�Святошин-

сь�ої� районної� в�місті� Києві� державної� адмі-

ністрації�та�затвердити�її�с�лад,�що�додаєть-

ся.

2.�Комісії,��твореній�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо-

�о�розпорядження,�ор�аніз�вати�свою�робот�

в��становленом��поряд��,�с�ласти�а�т�прий-

мання-передачі�та�направити�йо�о�на�затвер-

дження�до�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації).

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.01.2014�№ 40

СКЛАД
комісії з питань передачі об'єкта незавершеного будівництва — 

дитячого садка на 140 місць з басейном на вулиці Бахмацькій, 35 
в місті Києві з державної у комунальну власність 

територіальної громади міста Києва та до сфери управління 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

П�занов�

Оле�сандр�Геннадійович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�–��ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��

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

адміністрації),��олова��омісії

Морозов�

Володимир�Гри�орович перший�заст�пни���олови�Святошинсь�ої�районної�

в�місті�Києві�державної�адміністрації,�заст�пни���олови��омісії

Адамен�о�

І�ор�Іванович начальни���правління�освіти�Святошинсь�ої�районної�

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Ба�рій�

Валентина�Михайлівна начальни��відділ��форм�вання�та�розподіл���ом�нальної

власності�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва

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

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

Г�дзь�

Андрій�Анатолійович заст�пни��дире�тора�Департамент���ом�нальної�

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

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

Крив�ля�

Ма�сим�Володимирович ви�он�ючий�обов'яз�и�начальни�а�відділ��б�дівництва,�

архіте�т�ри�та�земле�орист�вання�Святошинсь�ої�

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Пазен�о�

Наталія�Сер�іївна заст�пни���олови�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Семеню�

Алла�Ми�олаївна деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Трофимен�о�

Валентин�Ми�олайович� �оловний�спеціаліст�відділ��правово�о�забезпечення�

Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�

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

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

Ш��ро�

Ма�сим�Юрійович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Шо��н-Пар�бо�

Алевтина�Михайлівна �оловний�е�ономіст�відділ��фінансів�освіти,�молодіжної

політи�и,�фізичної���льт�ри�та�спорт���правління�фінансів�

освіти,���льт�ри,�с�спільних��ом�ні�ацій,�фізичної�

��льт�ри�та�спорт��Департамент��фінансів�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 331 січня 2014 року

Юш�о�

Ві�торія�Ми�олаївна начальни��відділ��малої�приватизації�та�до�овірно�о�

менеджмент��Ре�іонально�о�відділення�Фонд�

державно�о�майна�У�раїни�по�міст��Києв��(за�з�одою)

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Про унесення змін до розпорядження 
виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 15 серпня 2008 року № 1157 
"Про дозвіл на тимчасове зайняття тротуару 
на перетині вулиць Горького (Антоновича) 

та Володимиро
Либідської 
у Голосіївському районі"

Розпорядження № 41 від 20 січня 2014 року
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення

ТОВ "Будівельно
комерційна фірма "Граніт" від 25 вересня 2013 року № 13
1/15/1
149 та від 25 жовтня 2013
року № 13
1/15/1
163, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести� зміни� до� розпорядження� ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�15�серпня

2008�ро���№ 1157�"Про�дозвіл�на�тимчасове

зайняття�трот�ар��на�перетині�в�лиць�Горь�о-

�о�(Антоновича)�та�Володимиро-Либідсь�ої��

Голосіївсь�ом��районі":

1.�П�н�т�1�ви�ласти�в�новій�реда�ції:

"1.� Дозволити� товариств�� з� обмеженою

відповідальністю� "Б�дівельно-�онсалтин�ова

фірма�"Граніт"�з�ідно�з�розробленою�прое�т-

но-�ошторисною�до��ментацією�тимчасове�з

15.08.2008� до� 30.12.2016� зайняття� трот�ар�

на� всю�ширин�� для� ор�анізації� б�дівельно�о

майданчи�а,� влашт�вання� пішохідної� �алереї

шириною� 1,5� м� та� встановлення� тимчасової

спор�ди�площею�до�30��в.�м�на�в�л.�Горь�о�о

(Антоновича)�та�Володимиро-Либідсь�ій���Го-

лосіївсь�ом�� районі,� з� метою� забезпечення

безпечно�о�проход��пішоходів,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��2�цьо�о�розпорядження.".

2.�У�п�н�ті�2�слово�"�омерційна"�замінити

словом�"�онсалтин�ова".

3.�Підп�н�т�2.4�п�н�т��2�ви�ласти�в�новій

реда�ції:�

"2.4.� Роботи� ви�он�вати� з�ідно� з�Прави-

лами�бла�о�строю�м.�Києва,�затвердженим

рішенням� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 25

�р�дня�2008�ро���№ 1051/1051."

4.�У�п�н�ті�3�слова�"Б�дівельно-�омерцій-

на�фірма� "Граніт"�Видрен�о�Ві�тора�Ми�о-

лайовича"� замінити� словами� "Б�дівельно

�онсалтин�ова� фірма� "Граніт"� Абід� Ф�ета

Сада�овича".

5.�П�н�т�5�ви�ласти�в�новій�реда�ції:

"5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпо-

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Костю�а�М.�Д.".

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про переведення жилих приміщень
квартири № 1 у житловому будинку № 27

на вул. Будівельників у Дніпровському 
районі в нежилі

Розпорядження № 42 від 20 січня 2014 року
Відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Поряд


ку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2013
року № 1355, яке зареєстроване у Головному управлінні юстиції у місті Києві 21 серпня 2013 року за
№ 42/1034, розглянувши звернення громадянина Дениса Ігоря Володимировича, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.�Перевести,�я��винято�,�жилі�приміщення

�вартири�№ 1,� я�і� знаходяться� на� першом�

поверсі� в� житловом�� б�дин���№ 27� на� в�л.

Б�дівельни�ів� ��Дніпровсь�ом�� районі,� в� не-

жилі�за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�роз-

порядження.

2.�Громадянин��Денис��І�орю�Володимиро-

вич�:

2.1.� Здійснити� прое�т�вання� та� ре�он-

стр��цію�частини�першо�о�поверх��(�олишня

�вартира�№ 1)� житлово�о� б�дин���№ 27� на

в�л.�Б�дівельни�ів���Дніпровсь�ом��районі�під

офіс�з�влашт�ванням�о�ремо�о�вход�.

2.2.�Розробити�та�затвердити�в��становле-

ном��поряд���прое�тн��до��ментацію.

2.3.�До�за�інчення�робіт�з�ре�онстр��ції�ви-

рішити�питання�пайової��часті���створенні�со-

ціальної� та� інженерно-транспортної� інфра-

стр��т�ри� міста� Києва� �� встановленом�� по-

ряд��.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла�о�строю�м.�Києва,�затверджених�рі-

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

2008�ро���№ 1051/1051.

2.5.�Забезпечити�дотримання� вимо�� за�о-

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

них�робіт.

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

дження� по�ласти� на� �олов�� Дніпровсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Кравчен�а�С.�О.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про прийняття до сфери управління
виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

будівель та споруд по вул. Пимоненка, 8 
у м. Києві та передачу їх у власність

Розпорядження № 44 від 20 січня 2014 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 "Про передачу об'єк


тів права державної та комунальної власності", Указу Президента України від 21 березня 2002 року
№ 279/2002 "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної полі

тики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організа

цій", статті 17 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", враховуючи розпорядження Ка

бінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 853
р "Про передачу нерухомого майна у м. Києві до
сфери управління Київської міськдержадміністрації", звернення Міністерства інфраструктури України
(листи від 12 листопада 2013 року № 6781/16/14
13 та від 14 листопада 2013 року № 6871/16/14
13), Свято
По

кровського жіночого монастиря Київської єпархії Української православної церкви в м. Києві (лист від 20
листопада 2013 року № 237), в межах функцій органу виконавчої влади:

1.�Прийняти�до�сфери��правління�ви�онав-

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

місь�ої� державної� адміністрації)� б�дівлі� та

спор�ди� (інвентарний� номер� 10310005,

10310010,� 10310011,� 10310012,� 10310013,

10310014,� 10310015,� 10310016)� по� в�л.� Пи-

монен�а,�8,���м.�Києві,�що�належать�до�дер-

жавної�власності,�для�подальшої�передачі�їх��

власність� Свято-По�ровсь�о�о� жіночо�о� мо-

настиря� Київсь�ої� єпархії� У�раїнсь�ої� право-

славної�цер�ви�в�м.�Києві.

2.�Утворити��омісію�з�приймання�б�дівель

та�спор�д�по�в�л.�Пимонен�а,�8,���м.�Києві�до

сфери� �правління� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київ-

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

ної�адміністрації)�і�передачі�їх���власність�Свя-

то-По�ровсь�о�о� жіночо�о� монастиря� Київ-

сь�ої�єпархії�У�раїнсь�ої�православної�цер�ви

в�м.�Києві,�та�затвердити�її�с�лад,�що�додає-

ться.

3.�Комісії,��твореній�з�ідно�з�п�н�том�2�цьо-

�о�розпорядження,�забезпечити�прийняття�до

сфери� �правління� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київ-

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

ної� адміністрації)� та� передач�� �� власність

Свято-По�ровсь�о�о�жіночо�о�монастиря�Ки-

ївсь�ої�єпархії�У�раїнсь�ої�православної�цер�-

ви�в�м.�Києві�б�дівель —�та�спор�д,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�20.01.2014�№ 44

Склад 
комісії з приймання будівель та споруд по вул. Пимоненка, 8, у м. Києві 

до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) і передачі їх у власність 

Свято
Покровського жіночого монастиря Київської єпархії Української
православної церкви в м. Києві

П�занов�О.�Г.� — заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��олова��омісії;

Парфенен�о�Д.�М.� — дире�тор�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�

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

державної�адміністрації),�заст�пни���олови��омісії;

Бабен�о�Н.�В. — �оловний�б�х�алтер�ДП�"Дорожня�станція�переливання��рові

Південно-Західної�залізниці";

Ба�рій�В.�М. — заст�пни��начальни�а�Управління�приватизації,��орпоративних

прав,�форм�вання�і�розподіл���ом�нальної�власності�

Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації) —�начальни��відділ��форм�вання�та�розподіл��

�ом�нальної�власності;

Вол�ова�Л.�О. — посл�шниця�Свято-По�ровсь�о�о�жіночо�о�монастиря�

Київсь�ої�єпархії�У�раїнсь�ої�православної�цер�ви�в�м.�Києві;

Г�дзь�А.�А. — заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни��Управління�

приватизації,��орпоративних�прав,�форм�вання�і�розподіл��

�ом�нальної�власності�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

Дерпа��Ю.�Ю. — �оловний�лі�ар�ДП�"Дорожня�станція�переливання��рові�

Південно-Західної�залізниці";

Краєв�В.�О. —��оловний�спеціаліст�се�тор��облі���пам'ято��та�майнових�

питань�Управління�охорони���льт�рної�спадщини�ви�онавчо�о�

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

адміністрації);

Лобосо��Л.�Г.� — �оловний�е�ономіст�відділ��фінансів���льт�ри�та�с�спільних�

�ом�ні�ацій�Управління�фінансів�освіти,���льт�ри,�с�спільних�

�ом�ні�ацій,�фізичної���льт�ри�та�спорт��Департамент��

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

місь�ої�державної�адміністрації);

См�льсь�а�Т.�Ф.� — начальни��фінансово-е�ономічно�о�відділ��медичної�сл�жби

ДТГО�"Південно-Західна�залізниця";

Федина�Д.�Б.� — �оловний�спеціаліст�відділ��майнових�відносин�Департамент�

державної�власності�Міністерства�інфрастр��т�ри�У�раїни

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

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

від 06 вересня 2012 року № 1556
"Про будівництво дошкільного навчального

закладу та середньої загальноосвітньої школи
на вул. Тираспольській, 43 у Подільському районі"

Розпорядження № 45 від 20 січня 2014 року
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про сто


лицю України — місто
герой Київ", рішення Київської міської ради від 01.03.2001 № 217/1194 "Про створен

ня комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення
"Спецжитлофонд", в межах функцій органу місцевого самоврядування:



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 4 31 січня 2014 року

1.� Унести� до� розпорядження� ви�онавчо�о

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

�ої� державної� адміністрації)� від� 06� вересня

2012�ро���№ 1556�"Про�б�дівництво�дош�іль-

но�о� навчально�о� за�лад�� та� середньої� за-

�альноосвітньої� ш�оли� на� в�л.� Тирасполь-

сь�ій,�43���Подільсь�ом��районі"�та�і�зміни:

1.1.� У� за�олов��� та�підп�н�ті� 3.5� п�н�т��3

розпорядження�слова�"та�середньої�за�аль-

ноосвітньої�ш�оли"�ви�лючити.

1.2.� У� п�н�ті� 1� розпорядження� слова� та

цифри�"та�середньої�за�альноосвітньої�ш�о-

ли�на�24��ласи�(720��чнів)"�ви�лючити.

1.3.�Підп�н�т�3.2�п�н�т��3�розпорядження

ви�ласти���та�ій�реда�ції:�

"3.2.� Визначити� �енеральні� прое�тн�� та

підрядн��б�дівельні�ор�анізації�для�ви�онан-

ня�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження.".

1.4.�У�підп�н�ті�3.3�п�н�т��3�розпоряджен-

ня� слова� "об'є�тів,� зазначених"� замінити

словами�"об'є�та,�зазначено�о".

1.5.�П�н�ти�4-6�розпорядження�ви�ласти��

та�ій�реда�ції:

"4.�Департамент��б�дівництва�та�житлово-

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

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

ної� адміністрації)� надати� �� встановленом�

поряд��� до� Департамент�� е�ономі�и� та� ін-

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

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

ністрації)� інвестиційні� пропозиції� щодо

в�лючення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження,�до�Про�рам�е�ономічно-

�о� і� соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2014

рі��та�наст�пні�ро�и�за�рах�но���оштів�місь-

�о�о�бюджет��та�зал�чених��оштів.

5.� При� ��ладанні� замовни�ом� до�оворів

підряд��на�б�дівництво�об'є�та,�зазначено�о

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�обов'яз�ово

передбачити��мови�щодо�надання�підрядни-

�ом��арантій�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

новити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�об'є�-

та.

6.� Взяти� до� відома,�що� за�інчений� б�дів-

ництвом�об'є�т,�передбачений���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження,�б�де�в��становленом��по-

ряд���зарахований�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва.".

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

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про внесення змін до деяких розпоряджень 
Київської міської державної адміністрації

Розпорядження № 46 від 20 січня 2014 року
Відповідно до статті З0 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у зв'язку зі змінами, вне


сеними комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права
власності на об'єкти нерухомого майна" у технічний паспорт будинків на вул. Туполєва, 5
Б та вул. Баумана
23/2, з метою впорядкування проживання громадян у зазначених будинках” та беручи до уваги протоколи
засідань громадської комісії з житлових питань виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь

кої державної адміністрації) від З0 травня 2012 року № 1, від 13 вересня 2012 року № 2, від 04 липня 2013 ро

ку № 2, в межах функцій органу місцевого самоврядування: 

1.�Унести�до�розпорядження�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�18��вітня�2005

ро���№ 600�"Про�ви�ористання�жилих�примі-

щень� �� б�дин��� № 5-Б� на� в�л.� Т�полєва� �

Святошинсь�ом��районі"�та�і�зміни:

1.1.�Доповнити�п�н�т�1�розпорядження�під-

п�н�том�1.103�та�о�о�зміст�:

"1.103.� Ні�олаєвій� Олені� Оле�сіївні� на� три

особи�(вона,�чолові�,�син)��імнат��№ 8���за-

�альній� �вартирі�№ 3� жилою� площею� 18,30

�в.�м�(за�альна —21,78��в.�м)�на�др��ом��по-

версі.".

1.2.� У� п�н�ті� 2� розпорядження� слова� "Го-

ловном�� �правлінню� житлово�о� забезпечен-

ня"� замінити� словами� "Департамент�� б�дів-

ництва�та�житлово�о�забезпечення".

2.�Унести�до�розпорядження�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�27�січня�2007

ро��� № 62� "Про� надання� жилих� приміщень

�ромадянам���б�дин���№ 23/2�на�в�л.�Ба�ма-

на���Шевчен�івсь�ом��районі"�та�і�зміни:

2.1.�Доповнити�п�н�т�1�розпорядження�під-

п�н�тами�1.105�—�1.107�та�о�о�зміст�:

"1.108.�Р�блен�о�Аллі�Михайлівні�на�родин�

з� трьох� осіб� (вона,� чолові�,� доч�а� чолові�а)

�імнати�№№ 10,�11���за�альній��вартирі�№ 1

жилою�площею�38,00��в.�м�(за�альна�–�50,95

�в.�м)�на�першом��поверсі.

1.109.� Діден�о� Тетяні� Іванівні� на� родин�� з

трьох�осіб�(вона�та�дві�доч�и)��імнат��№ 48��

за�альній��вартирі�№ 2�жилою�площею�18,70

�в.�м�(за�альна —22,57��в.�м)�на�др��ом��по-

версі.

1.110.�Мовчан�Валентині�Володимирівні�на

родин�� з� двох� осіб� (вона� та� доч�а)� �імнат�

№ 23� �� за�альній� �вартирі�№ 3�жилою� пло-

щею�18,90��в.�м�(за�альна�–��29,21��в.�м)�на

третьом��поверсі.".

2.2.� У� п�н�ті� 2� розпорядження� слова� "Го-

ловном�� �правлінню� житлово�о� забезпечен-

ня"� замінити� словами� "Департамент�� б�дів-

ництва�та�житлово�о�забезпечення".

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

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

К�ч��а�М.�І.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 33 від 14 січня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затверджено

го рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.�С�ас�вати�4�дозволи�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Додато���

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

14.01.2014�№�33

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

№ № 
дозволу

Розповсюджува
ч реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 10967�05�П�1 ТОВ
"МОБІЛОЧКА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

15 Печерський район, вул.
Хрещатик, 13

2. 27111�11 ТОВ "Віді Ліберті" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

2,4     , Печерський район, вул.
Червоноармійська, 5, літера А

3. 23683�08 ТОВ "ХАИТЕЧ
ЕДВЕРТАЙСМЕНТ"

Телевізійний екран на
фасаді будинку

16,8 Подільський район, вул.
Межигірська, 2

4. 32378�13 ТОВ
"МОБІЛОЧКА"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,5 Печерський район, вул.
Хрещатик, 13

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

закінченого будівництвом об'єкта
Розпорядження № 39 від 20 січня 2014 року

З метою ефективного використання майна комунальної власності територіальної громади м. Києва, від

повідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, час

тини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київ

ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної влас

ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів со

ціальної інфраструктури", враховуючи звернення ПАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" від 3 жовтня
2013 року № 05614/0/2
13, сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта на вул. Бориса Гмирі,
2
в у Дарницькому районі м. Києва (серія IV № 165132400775), виданий 27 серпня 2013 року Інспекцією дер

жавного архітектурно
будівельного контролю у місті Києві, акт готовності об'єкта до експлуатації від 27
серпня 2013 року № 12 та витяг № 2 з протоколу засідання Правління ПАТ "ХК "Київміськбуд" від 03.10.2013
№ 39, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Зарах�вати� до� �ом�нальної� власності

територіальної��ромади�міста�Києва�за�інче-

ний� б�дівництвом� об'є�т� "За�альноосвітня

ш�ола�на�33��ласи�на�ділянці�№ 12�по�в�л.�Б.

Гмирі,�2-в���Дарниць�ом��районі�м.�Києва"�(І

чер�а� б�дівництва)� за�альною� площею

17937,7��в.�м,�вартістю�98686,822�тис.��рн.

2.�Передати�об'є�т,�зазначений���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�до�сфери��правління

Дарниць�ої� районної� в�місті� Києві� держав-

ної�адміністрації.

3.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�спільно�з�ПАТ�"Холдин-

�ова� �омпанія� "Київмісь�б�д"� здійснити� в

�становленом�� поряд��� приймання-пере-

дач�� об'є�та,� зазначено�о� �� п�н�ті� 1� цьо�о

розпорядження,� та� надати� а�т� приймання-

передачі� до� Департамент�� �ом�нальної

власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації).

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

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

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —

�ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

жавної�адміністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про надання публічному акціонерному 
товариству "Київенерго" дозволу на видалення 

зелених насаджень на вулицях 
Оленівській, Турівській, Костянтинівській 

у Подільському районі, на вулиці Електриків 
та на Московському проспекті 

в Оболонському районі
Розпорядження № 37 від 20 січня 2014 року

Відповідно до статті 28 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Порядку видалення дерев,
кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01
серпня 2006 року № 1045, Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 384/6600, розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 6 червня 2013 року № 882 "Про ви

конання робіт на об'єкті "Реконструкція з переведенням на номінальну напругу 110 кВ ПС 35/10 кВ "Оленів

ська" з організацією КПЛ 110 кВ "ТЕЦ
6 — Оленівська" та "Оболонь — Оленівська" в Подільському районі";
враховуючи (складений постійно діючою комісією з обстеження зелених насаджень м. Києва) акт обстежен

ня зелених насаджень, що підлягають видаленню, від 15 липня 2013 року № 267, а також звернення публіч

ного акціонерного товариства "Київенерго" від 1 жовтня 2013 року № 01104
000103722
063, з метою вико

нання робіт, пов'язаних з реконструкцією ПС 35/10 кВ "Оленівська" з переведенням на номінальну напругу
110 кВ та прокладанням КЛ 110 кВ "ТЕЦ
6
Єленівська" у Подільському районі, в межах функцій органу місце

вого самоврядування:

1.�Дозволити�п�блічном��а�ціонерном��то-

вариств�� "Київенер�о"� видалити� 10� (десять)

дерев,�3705�(три�тисячі�сімсот�п'ять)��в.�м��а-

зон�� звичайно�о,� 25� (двадцять� п'ять)� �в.� м

�вітни�ів� та� пересадити�48� (соро�� вісім)� де-

рев,�53�(п'ятдесят�три)���щі�на�в�лицях�Оле-

нівсь�ій,� Т�рівсь�ій,� Костянтинівсь�ій� �� По-

дільсь�ом��районі,�на�в�лиці�Еле�три�ів�та�на

Мос�овсь�ом�� проспе�ті� в� Оболонсь�ом�

районі�з�ідно�з�а�том�обстеження�зелених�на-

саджень� від� 15� липня� 2013� ро��� № 267� за

�мови� ви�онання� п�н�т�� 2� цьо�о� розпоря-

дження.

2.� П�блічном�� а�ціонерном�� товариств�

"Київенер�о":

2.1.�Сплатити�відновн��вартість�зелених�на-

саджень,�що� підля�ають� видаленню,� в� �ста-

новленом��поряд�����с�мі�314984,30��рн.

2.2.�У�ласти�до�овір�із�спеціалізованою�під-

рядною�ор�анізацією�на�видалення�та�віднов-

лення�зелених�насаджень,�що�підля�ають�ви-

даленню,�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�розпоря-

дження,� відновлення� бла�о�строю� та� озеле-

нення.

2.3.�Одержати�(попередньо�надавши�до�о-

вір� із� спеціалізованою� підрядною� ор�аніза-

цією�на�видалення�зелених�насаджень�та�від-

новлення� бла�о�строю)� ордер� на� видалення

зелених�насаджень�в��становленом��поряд��.

2.4.� Роботи� з� видалення� зелених� наса-

джень� ви�онати� після� отримання� ордера� на

видалення� зелених� насаджень� з�ідно� з� під-

п�н�том�2.3�цьо�о�п�н�т�.

2.5.�Після�за�інчення�б�дівельних�робіт�від-

новити�зелені�насадження�та�ви�онати�бла�о-

�стрій�і�озеленення�території.

2.6.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла�о�строю�міста�Києва,� затверджених

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

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

державної� адміністрації� з�ідно� з� розподілом

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

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

розпорядження.

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

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

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

розподілом�обов'яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко
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Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

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

адміністрації) від 05 липня 2013 року № 1117 "Про утворення 
робочої групи з питань інтеграції біженців та осіб, 

які потребують додаткового захисту, в українське суспільство"
Розпорядження № 35 від 17 січня 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту", розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року
№ 605+р "Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового за+
хисту, в українське суспільство на період до 2020 року", з метою продовження строку підготовки робочою
групою з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство
плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспіль+
ство на період до 2020 року та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У�п�н�ті�2�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної� адміністрації)� від� 05� липня� 2013

ро���№ 1117�"Про��творення�робочої��р�пи�з

питань� інте�рації�біженців�та�осіб,�я�і�потре-

б�ють�додат�ово�о� захист�,� в� ��раїнсь�е�с�-

спільство"� цифри� та� слова� "31� червня� 2013

ро��"�замінити�цифрами�та�словами�“1�чер-

вня�2014�ро��".

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

Про заходи з економії витрат на здійснення службових 
відряджень та направлення делегацій міста Києва за кордон

Розпорядження № 50 від 21 січня 2014 року
Відповідно до статті 10 Закону України "Про столицю України — місто+герой Київ", рішення від 18 червня

2009 року № 628/1684 "Про затвердження Програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2009 —
2014 роки" та враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 943 "Про еконо+
мію державних коштів", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Здійснювати� сл�жбові� відрядження� та

направлення� деле�ацій� міста� Києва� за� �ор-

дон,�що�фінанс�ються�за��ошти�бюджет��міс-

та� Києва,� ви�лючно� за� дор�ченням� �олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�або

особи,� що� ви�он�є� обов'яз�и� �олови� Київ-

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� на� пе-

ріод�йо�о�відс�тності.

2.� Апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації)�забезпеч�вати�мінімізацію�витрат

на�сл�жбові�відрядження�та�направлення�де-

ле�ацій�міста�Києва�шляхом�оптимізації��іль-

�існо�о�с�лад��деле�ацій�та�стро���їх�переб�-

вання� за� �ордоном,� здешевлення� витрат� на

оплат��проїзд�,�наймання�житла�та�інших�ви-

трат,�пов'язаних�з�відрядженням.

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

дження�залишаю�за�собою.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

Про виконання робіт з реконструкції кабельних мереж напругою
10 кВ на проспектах Героїв Сталінграда, Оболонському, 

вулицях Героїв Дніпра, Озерній, Богатирській, Павла Дибенка,
Лебединській в Оболонському районі

Розпорядження № 51 від 21 січня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної

діяльності", "Про благоустрій населених пунктів", з метою підвищення надійності системи електропостачан+
ня в місті Києві та враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "КИЇВСЬКІ ЕЛЕК+
ТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" від 17 вересня 2013 року
№ 030/52/1+7853, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ� "КИЇВЕНЕРГО"� (далі —�ПАТ� "КИЇВЕНЕ-

РГО")� здійснити� за� власні� �ошти� відповідно

до�розробленої�та�затвердженої�в��становле-

ном�� поряд��� прое�тно-�ошторисної� до��-

ментації�з�15�січня�2014�ро���до�30�вересня

2014�ро���ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції��а-

бельних�мереж�напр��ою�10��В�з�част�овим

розриттям� трот�арів� на� проспе�тах� Героїв

Сталін�рада,� Оболонсь�ом�,� в�лицях� Героїв

Дніпра,�Озерній,�Бо�атирсь�ій,�Павла�Дибен-

�а,�Лебединсь�ій�в�Оболонсь�ом��районі.

Перехід� проїзних� частин� в�лиць� Героїв

Дніпра,� Бо�атирсь�ої,� Лебединсь�ої,� прос-

пе�т��Героїв�Сталін�рада�здійснити�за�ритим

способом-методом��оризонтально�о�б�ріння.

2.�ПАТ"КИЇВЕНЕРГ0":

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��чинно-

�о� за�онодавства� щодо� поряд��� ви�онання

б�дівельних�робіт.

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

У�раїни�в�м.�Києві�схем��тимчасової�ор�аніза-

ції�дорожньо�о�р�х�.

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

трот�арах� забезпечити� вільний� і� безпечний

прохід�пішоходів�та�проїзд�автотранспорт��до

приле�лих� б�дин�ів� і� �станов,� встановивши

відповідн��о�орож�,�а�та�ож���разі�необхідно-

сті�пішохідні�міст�и�шириною�не�менше�1,5�м.

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

порядження,���разі�необхідності�ви�он�вати�в

тризмінном�� режимі,� забезпеч�ючи� проїзд

автотранспорт��не�менше�ніж�3,5�м.

2.5.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю� м.� Києва,� затвердженими� рі-

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

2008�ро���№ 1051/1051.

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

�риття�проїзних�частин�(заїзди�в�двори)�за�ти-

пом� існ�ючо�о,� по�риття� трот�арів� на� повн�

ширин�� відновити� фі��рними� елементами

мощення�(ФЕМ)�та�передати� їх�за�а�том��о-

м�нальном�� підприємств�� "Шляхово-е�спл�-

атаційне��правління�по�ремонт��та��триман-

ню� автомобільних� шляхів� та� спор�д� на� них

Оболонсь�о�о�район�"�м.�Києва.

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

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на�заст�пни-

�а� дире�тора� з� забезпечення� виробництва

СТРУКТУРНОГО�ВІДОКРЕМЛЕНОГО�ПІДРОЗ-

ДІЛУ� "КИЇВСЬКІ� ЕЛЕКТРИЧНІ� МЕРЕЖІ"� ПАТ

"КИЇВЕНЕРГО"�Головатен�а�С.�М.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�К�ч��а�М.�І.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

Про внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)
Розпорядження № 52 від 21 січня 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської місь+
кої ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�У��рафі�3�позицій�2�та�3�додат�а�до�роз-

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

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

ністрації)�від�12�листопада�2013�ро���№ 2068

"Про�надання�дозволів�на�розміщення�зовніш-

ньої�ре�лами"�слова�"ТОВ�"Мер�с�Мобілє"�за-

мінити�словами�"ДП�"Мер�с�Мобілє".

2.�У��рафі�3�позиції�33�додат�а�до�розпоря-

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

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

ції)�від�20�листопада�2013�ро���№ 2091�"Про

надання� дозволів� на� розміщення� зовнішньої

ре�лами"�слова�"ТОВ�"Мер�с�Мобілє"�заміни-

ти�словами�"ДП�"Мер�с�Мобілє".

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

порядження� по�ласти� на� заст�пни�а� �о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації —� �ерівни�а� апарат�� ви�онавчо�о

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

місь�ої� державної� адміністрації)� П�зано-

ва�О.�Г.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

Про продовження строку дії дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 53 від 21 січня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек+
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон+
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ+
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозвол��на�розмі-

щення� зовнішньої� ре�лами� (далі —� дозвіл)

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

�іль�ості�1�дозвіл.

2.� Відповідальність� за� розміщення� та� е�с-

пл�атацію�ре�ламно�о�засоб��з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вача

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозвіл,�стро��дії�я�о�о

продовжено� з�ідно� з� додат�ом� до� цьо�о

розпорядження,� є� дійсним� до� за�інчення

стро���йо�о�дії,�а���випад���змін���за�аль-

номісь�их� вимо�ах� (підходах)�щодо� розта-

ш�вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і�з�мовлю-

ють� неможливість� розташ�вання� відповід-

но�о�ре�ламно�о�засоб�,—�до�настання�та-

�их�змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підхо-

дах).

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�21.01.2014�№�53

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, строк дії якого продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 01682!03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район,
Європейська площа
(Філармонія)

2. 01681!03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район,
Європейська площа, 2
(напроти бібліотеки)

3. 21892!08!П!1 ТОВ "РТМ !
Україна"

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Деснянський район, вул.
Братиславська/ просп. Лісовий

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 17832!07!П!1 ТОВ "АРГЕНТ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, Набережне
шосе / Хрещатий парк

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 54 від 21 січня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек+
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон+
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ+
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозволи)

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

�іль�ості�3�дозволи.

2.� Відповідальність� за� розміщення� та� е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.� Встановити,� що� дозволи,� стро�� дії

я�их�продовжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо-

�о�розпорядження,�є�дійсними�до�за�інчен-

ня�стро��� їх�дії,�а���випад���змін���за�аль-

номісь�их� вимо�ах� (підходах)�щодо� розта-

ш�вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і�з�мовлю-

ють� неможливість� розташ�вання� відповід-

них� ре�ламних� засобів,—� до� настання� та-

�их�змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підхо-

дах).

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�21.01.2014�№�54

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, строк дії яких продовжується



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 6 31 січня 2014 року

Про організаційно+правові заходи щодо створення 
територіального медичного об'єднання "Київська стоматологія"

у місті Києві
Розпорядження № 57 від 22 січня 2014 року

Відповідно до статей 104+107 Цивільного кодексу України, статті 32 Закону України "Про місцеве самовря+
дування в Україні", статей 1, 4, 7 Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони
здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", на виконання рішення Київ+
ської міської ради від 23 жовтня 2013 року № 235/9723 "Про територіальне медичне об'єднання "Київська
стоматологія" у місті Києві" та з метою оптимізації існуючої мережі лікувально+профілактичних закладів у
місті Києві, поліпшення матеріально+технічного забезпечення закладів охорони здоров'я та їх персоналу,
підвищення ефективності запровадження державних та регіональних програм у галузі охорони здоров'я:

1.�Утворити��омісію�з�реор�анізації�терито-

ріально�о�медично�о�об'єднання�"СТОМАТО-

ЛОГІЯ"���місті�Києві�шляхом�злиття�з�стома-

толо�ічною� полі�ліні�ою�Оболонсь�о�о� райо-

н��м.�Києва�та�створення�на�їх�майновій�базі

територіально�о�медично�о�об'єднання�"Київ-

сь�а�стоматоло�ія"���місті�Києві�та�затверди-

ти�її�с�лад,�що�додається.

2.�Утворити��омісію�з�реор�анізації�стома-

толо�ічної� полі�ліні�и� Оболонсь�о�о� район�

м.� Києва� шляхом� злиття� з� територіальним

медичним� об'єднанням� "СТОМАТОЛОГІЯ"� �

місті� Києві� та� створення� на� їх�майновій� базі

територіально�о�медично�о�об'єднання�"Київ-

сь�а�стоматоло�ія"���місті�Києві�та�затверди-

ти�її�с�лад,�що�додається.

3.� Комісіям� з� реор�анізації,� �твореним

п�н�тами�1-2�цьо�о�розпорядження:

3.1.�Вжити�в��становленом��поряд���ор�а-

нізаційно-правових� заходів� з� реор�анізації

шляхом� злиття� територіально�о� медично�о

об'єднання� "СТОМАТОЛОГІЯ"� �� місті� Києві,

стоматоло�ічної� полі�ліні�и� Оболонсь�о�о

район��м.�Києва�та�створення�на�їх�майновій

базі� територіально�о� медично�о� об'єднання

"Київсь�а�стоматоло�ія"���місті�Києві.

3.2.�Під�от�вати�передавальні�а�ти,�в�я�их

визначити,�що�територіальне�медичне�об'єд-

нання�"Київсь�а�стоматоло�ія"���місті�Києві�є

правонаст�пни�ом��сіх�прав�та�обов'яз�ів�ре-

ор�анізованих� територіально�о� медично�о

об'єднання� "СТОМАТОЛОГІЯ"� �� місті� Києві,

стоматоло�ічної� полі�ліні�и� Оболонсь�о�о

район��м.�Києва,�та�подати�їх�на�затверджен-

ня�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації).

3.3.� В� �становленом�� за�онодавством� по-

ряд��� забезпечити� дотримання� соціально-

правових� �арантій� працівни�ів� реор�анізова-

них� територіально�о� медично�о� об'єднання

"СТОМАТОЛОГІЯ"���місті�Києві,�стоматоло�іч-

ної� полі�ліні�и� Оболонсь�о�о� район�� м.� Ки-

єва.

4.�Встановити,�що�стро��пред'явлення��ре-

диторами�своїх�вимо��до�територіально�о�ме-

дично�о�об'єднання�"СТОМАТОЛОГІЯ"���місті

Києві,� стоматоло�ічної� полі�ліні�и� Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва�становить�два�місяці

з�дня�оп�блі��вання�о�олошення�про�рішення

щодо� припинення� зазначених� юридичних

осіб.

5.�Департамент�� �ом�нальної� власності�м.

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

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

ції)� після� за�інчення� реор�анізації� за�ріпити

за� територіальним� медичним� об'єднанням

"Київсь�а�стоматоло�ія"���місті�Києві�на�праві

оперативно�о� �правління� майно� реор�анізо-

ваних�за�ладів�охорони�здоров'я,�передбаче-

них� п�н�тами� 1-2� цьо�о� розпорядження,� �

встановленом��за�онодавством�поряд��.

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

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

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

розподілом�обов'яз�ів.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

22.01.2014�№�57

Склад комісії 
з реорганізації територіального медичного об'єднання "СТОМАТОЛОГІЯ" 
у місті Києві шляхом злиття з стоматологічною поліклінікою Оболонського

району м. Києва та створення на їх майновій базі територіального 
медичного об'єднання "Київська стоматологія" у місті Києві

П�ден�о

Юрій�Владиславович

Ганжа

Валерій�Ми�олайович

Андрійцов

Михайло�Васильович

Ситю�

Оле�сандр�Петрович

Я�овлева

Олена�Гри�орівна

Комісія�з�реор�анізації�територіально�о�медично�о�об'єднання�"СТОМАТОЛОГІЯ"���місті�Ки-

єві�шляхом�злиття�з�стоматоло�ічною�полі�ліні�ою�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва�та�створен-

ня�на�їх�майновій�базі�територіально�о�медично�о�об'єднання�"Київсь�а�стоматоло�ія"���місті

Києві�знаходиться�за�адресою:�в�л.�Ми�оли�Пимонен�а,�10-а,�м.�Київ,�04050.

Стро��заявлення��редиторами�своїх�вимо��до�територіально�о�медично�о�об'єднання�"СТО-

МАТОЛОГІЯ"���місті�Києві�до��вітня�2014�ро��.

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

22.01.2014�№�57

Склад комісії з реорганізації стоматологічної поліклініки Оболонського
району м. Києва шляхом злиття з територіальним медичним об'єднанням

"СТОМАТОЛОГІЯ" у місті Києві та створення на їх майновій базі 
територіального медичного об'єднання "Київська стоматологія" 

у місті Києві

На�мен�о�

Аліса�Дмитрівна

— �енеральний� дире�тор� територіально�о� медично�о� об'-

єднання�"СТОМАТОЛОГІЯ"���місті�Києві,��олова��омісії

— �оловний� б�х�алтер� територіально�о� медично�о� об'єд-

нання�"СТОМАТОЛОГІЯ"���місті�Києві,�заст�пни���олови��омі-

сії

— юрис�онс�льт� територіально�о� медично�о� об'єднання

"СТОМАТОЛОГІЯ"���місті�Києві

— начальни��відділ���адрів�територіально�о�медично�о�об'-

єднання�"СТОМАТОЛОГІЯ"���місті�Києві

— заст�пни�� �енерально�о� дире�тора� з� медичних� питань

територіально�о� медично�о� об'єднання� "СТОМАТОЛОГІЯ"� �

місті�Києві

Радовенчи��

Людмила�Володимирівна

Андрійцов�

Михайло�Васильович

Вол�ова

Алла�Борисівна

Ситю�

Оле�сандр�Петрович

Комісія�з�реор�анізації� стоматоло�ічної�полі�ліні�и�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва�шляхом

злиття�з�територіальним�медичним�об'єднанням�"СТОМАТОЛОГІЯ"���місті�Києві�та�створення

на�їх�майновій�базі.�територіально�о�медично�о�об'єднання�"Київсь�а�стоматоло�ія"���місті�Ки-

єві�знаходиться�за�адресою:�в�л.�Маршала�Малиновсь�о�о,�9-а,�м.�Київ,�04212.

Стро�� заявлення� �редиторами� своїх� вимо�� до� стоматоло�ічної� полі�ліні�и� Оболонсь�о�о

район��м.�Києва�до��вітня�2014�ро��.

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

— �оловний�лі�ар�стоматоло�ічної�полі�ліні�и�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва,��олова��омісії�

— �оловний�б�х�алтер�стоматоло�ічної�полі�ліні�и�Оболон-

сь�о�о�район��м.�Києва,�заст�пни���олови��омісії

— юрис�онс�льт� територіально�о� медично�о� об'єднання

"СТОМАТОЛОГІЯ"���місті�Києві

— заст�пни���оловно�о�лі�аря�з�е�ономічних�питань�стома-

толо�ічної�полі�ліні�и�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва

— начальни��відділ���адрів�територіально�о�медично�о�об'-

єднання�"СТОМАТОЛОГІЯ"���місті�Києві

Про передачу до сфери управління 
Шевченківської районної 

в місті Києві державної адміністрації жилого будинку 
на вул. Довженка, 2

Розпорядження № 60 від 24 січня 2014 року
Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, частин 2, 5 статті 60 Закону України "Про місцеве са+

моврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впоряд+
кування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гурто+
житків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури", з метою належного утримання жилого
будинку на вул. Довженка, 2, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Ком�нальном��підприємств��з��триман-

ня�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціаль-

но�о�призначення� "Спецжитлофонд"� (далі —

КП� "Спецжитлофонд")� передати,� а� Шевчен-

�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�ад-

міністрації�прийняти�до�сфери��правління�жи-

лий�б�дино��на�в�л.�Довжен�а,�2.

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

державній�адміністрації�визначити���встанов-

леном�� поряд��� балансо�трим�вача� жило�о

б�дин��,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження.

3.�Департамент�� �ом�нальної� власності�м.

Києва� та�Департамент�� б�дівництва� та� жит-

лово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)�разом�з�КП�"Спецжитло-

фонд"�забезпечити�в��становленом��поряд��

передач�� об'є�та� з�ідно� з� п�н�том� 1� цьо�о

розпорядження.�

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

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� К�ч��а

М.�І.�та��олов��Шевчен�івсь�ої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

Про затвердження Положення про інформаційні ресурси єдиної
цифрової топографічної основи території міста Києва як 

складової частини системи баз даних містобудівного кадастру
Розпорядження № 102 від 25 січня 2014 року

Відповідно до статті 22 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", постанови Кабінету
Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 "Про містобудівний кадастр", рішення Київської міської ра+
ди від 24 травня 2012 року № 588/7925 "Про Службу містобудівного кадастру", рішення Київської міської ра+
ди від 20 вересня 2012 року № 70/8354 "Про затвердження Міської цільової програми створення та впрова+
дження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013—2015 роки", з метою впровадження містобудівного ка+
дастру міста Києва, забезпечення належного проведення топографічного моніторингу, підвищення ефек+
тивності взаємодії органів місцевого самоврядування, вишукувальних, проектних і будівельних організацій,
забезпечення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування і державної влади, юридичних та
фізичних осіб про об'єкти міської території, що відображаються на картографічних матеріалах та містяться
в базах геопросторових даних міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�Положення�про�інформацій-

ні�рес�рси�єдиної�цифрової�топо�рафічної�ос-

нови�території�міста�Києва�я��с�ладової�час-

тини� системи� баз� даних� містоб�дівно�о� �а-

дастр�,�що�додається.

2.�Визначити�Департамент�містоб�д�вання

та�архіте�т�ри�розпорядни�ом�інформаційних

рес�рсів� єдиної� цифрової� топо�рафічної� ос-

нови�території�міста�Києва,�а�Сл�жб��містоб�-

дівно�о� �адастр�� Департамент�� містоб�д�-

вання� та� архіте�т�ри� —� адміністратором� ін-

формаційних�рес�рсів�єдиної�цифрової�топо-

�рафічної�основи�території�міста�Києва.

3.� Стр��т�рним� підрозділам� ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�районним�в�міс-

ті�Києві�державним�адміністраціям,�підприєм-

ствам,��становам�та�ор�анізаціям,�що�засно-

вані�на��ом�нальній�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва,�при�вирішенні�містоб�-

дівних,� �адастрових� та� інших� завдань,� по-

в'язаних� з� ви�ористанням� топо�рафічної� ос-

нови�території�міста�Києва,�ви�ористов�вати

дані� єдиної� цифрової� топо�рафічної� основи

території�міста�Києва.

4.� Ре�оменд�вати� фізичним� особам� та

юридичним�особам�всіх�форм�власності�при

розробці�прое�тної�до��ментації�на�б�дівниц-

тво� нових� об'є�тів,� ре�онстр��цію� існ�ючих

б�дівель� і� спор�д,� про�ладання� інженерних

мереж�на�території�міста�Києва�надавати�ре-

з�льтати�проведених� інженерних�виш���вань

на�відповідн��земельн��ділян���в�цифровом�

ви�ляді� до� Департамент�� містоб�д�вання� та

архіте�т�ри� для� оновлення� єдиної� цифрової

топо�рафічної�основи�території�міста�Києва.

5.� Ре�оменд�вати� підприємствам,� �стано-

вам� та� ор�анізаціям,� я�і� мають� �� власності,

володіють,� �орист�ються� та/або� обсл��ов�-

ють�інженерні�мережі,�передати�до�Департа-

мент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�матері-

али�інженерних�виш���вань,�дані�щодо�наяв-

них� інженерних� мереж� та� рез�льтатів� інже-

нерно-�еодезичних� ви�онавчих� знімань� за-

вершених�б�дівництвом�об'є�тів� інфрастр��-

т�ри�в��з�одженом��форматі�для�перевір�и� і

подальшо�о� ви�ористання� в� процесі�форм�-

вання� та� ведення� єдиної� цифрової� топо�ра-

фічної�основи�території�міста�Києва.

6.� Департамент�� містоб�д�вання� та� архі-

те�т�ри���межах��омпетенції�забезпечити:

6.1.�Форм�вання�та�ведення�єдиної�цифро-

вої� топо�рафічної�основи�території�міста�Ки-

єва�я��с�ладової�частини�системи�баз�даних

містоб�дівно�о��адастр�.

6.2.�Дост�п�підприємств,��станов�та�ор�ані-

зацій,�зазначених���п.�5�цьо�о�розпоряджен-

ня,�до�інформаційних�рес�рсів�єдиної�цифро-

вої� топофафічної� основи� території� міста� Ки-

єва.

7.�Це�розпорядження�набирає�чинності�че-

рез�десять�днів�з�дня�йо�о�оприлюднення.

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

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� К�ч��а

М.�І.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

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



ÐÅÊËÀÌÀ
Хрещатик 731 січня 2014 року

Про виконання 
військово�транспортного обов'язку 

підприємствами, установами 
та організаціями 

міста Києва у 2014 році
Розпорядження №63 від 24 січня 2014 року

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року
№ 1921 "Про затвердження Положення про військово�транспортний обов'язок", з метою організації безпосередньої реалізації заходів з мобіліза�
ційної підготовки, здійснення контролю за виконанням посадовими особами підприємств, установ та організацій міста Києва військово�транс�
портного обов'язку та стану готовності техніки до передачі транспортних засобів Збройним Силам України, інших військових формувань на пері�
од мобілізації та у воєнний час:

1. Київсь ом місь ом війсь овом омісаріат протя ом
2014 ро ор аніз вати та забезпечити перевір стан отов-
ності транспортних засобів підприємств, станов та ор аніза-
цій міста Києва, я і передаються для забезпечення потреб
Збройних Сил У раїни, інших війсь ових форм вань на період
мобілізації та воєнний час.
2. Просити Департамент Державної автомобільної інспе ції

Міністерства вн трішніх справ У раїни, разом з Державною ін-
спе цією сільсь о о осподарства в місті Києві ор аніз вати
надання війсь овим омісаріатам міста Києва за їх запитами
відомостей про державн реєстрацію (перереєстрацію), знят-
тя з облі транспортних засобів, зазначених п н ті 1 цьо о
розпорядження.
3. Просити Головне правління статисти и місті Києві на-

давати інформацію війсь овим омісаріатам за встановлени-
ми формами про наявність і технічний стан транспортних за-
собів.
4. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій

ор аніз вати та забезпечити онтроль ви онання ерівни ами
підприємств, станов та ор анізацій постачальни ів транс-
портних засобів положень За он У раїни "Про мобілізаційн
під отов та мобілізацію", постанови Кабінет Міністрів У ра-
їни від 28 р дня 2000 ро № 1921 "Про затвердження Поло-
ження про війсь ово-транспортний обов'язо " та надавати не-
обхідн допомо районним війсь овим омісаріатам міста
Києва при перевірці стан отовності транспортних засобів
підприємств, станов та ор анізацій міста Києва.

5. Керівни ам підприємств, станов та ор анізацій міста Ки-
єва незалежно від форм власності направити працівни ів до
районних війсь ових омісаріатів міста Києва для перевір и
технічно о стан транспортних засобів, призначених для пе-
редачі до Збройних Сил У раїни, інших війсь ових форм вань,
з ідно з затвердженими війсь овими омісаріатами рафі ами
та по одженими з районними в місті Києві державними адмі-
ністраціями.
6. Департамент транспортної інфрастр т ри ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації):
6.1. Сприяти Київсь ом місь ом війсь овом омісаріат

проведенні заходів, передбачених п н том 1 цьо о розпоря-
дження;
6.2. Спільно з Київсь им місь им війсь овим омісаріатом

проаналіз вати ви онання війсь ово-транспортно о обов'яз
на підприємствах, становах та ор анізаціях міста Києва та до
30 р дня 2014 ро надати олові Київсь ої місь ої державної
адміністрації пропозиції щодо поліпшення стан війсь ово-
транспортно о обов'яз .
7. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти

на заст пни ів олови Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції з ідно з розподілом обов'яз ів.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

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

Державне підприємство з питань поводження з відходами
я вторинною сировиною (м. Київ, в л. Лобачевсь о о, 23-В)
повідомляє про намір передати в оренд о реме індивід аль-
но визначене р хоме майно, що належить до державної влас-
ності, а саме: сорт вальний омпле с МСЛ-1/50 пот жністю
50 тис. тонн на рі .

Основні мови он рс :
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати по-

рівняно зі стартовим. Стартовий розмір орендної плати за базовий мі-
сяць, січень 2014 ро , становить 29316,67 рн. без рах вання ПДВ.

2. Цільове призначення — сорт вання твердих поб тових відходів.
3. Стро оренди — 5 (п'ять ро ів).
4. Переможець он рс :

- омпенс є витрати орендодавця, пов'язані з проведенням неза-
лежної оцін и об'є та оренди та оп блі ванням о олошень про
он рс і йо о рез льтати засобах масової інформації;

- для фа тично о зап с виробнич е спл атацію сорт вально о
омпле с оформляє всі дозвільні до менти дозвільних та он-
тролюючих ор анах з ідно перелі встановленом за онодавс-
твом У раїни;

- забезпеч є отримання плати за тилізацію твердих поб тових від-
ходів за тарифами не менше середньозважених в У раїні.

Кон рс б де проведено 25.02.2014 об 11.00 за адресою: 02090,
м. Київ, в л. Лобачевсь о о, 23-В, ім. № 20.

Перелі до ментів, я і подаються претендентами для час-
ті в он рсі:

- до менти, що посвідч ють повноваження представни а юридич-
ної особи;

- заява про намір зяти в оренд майно, що належить до держав-
ної власності, із зазначенням наймен вання, місцезнаходження (міс-
ця проживання) та платіжних ре візитів заявни а;

- посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів; опія випис и
або витя з Єдино о державно о реєстр юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців; опія паспорта (с. 1, 2, 11) для фізичної особи;

- завірен належним чином опію звіт про фінансові рез льтати
претендента з рах ванням дебіторсь ої і редиторсь ої забор ова-
ностей за останній рі ;

- довід , видан повноваженим ор аном (ор анізацією) про те,
що стосовно претендента не пор шено справ про бан р тство;

- опія ліцензії на здійснення юридичною особою о ремо о вид
діяльності (за наявності та о о).

До менти ( рім пропозиції щодо розмір орендної плати) пода-
ються онвертах з написом "На он рс" з відбит ом печат и пре-
тендента.

Заяв и потенційних орендарів приймаються за адресою: 02090,
м. Київ, в л. Лобачевсь о о, 23-В, ім. № 20 до 10.00 25.02.2014 ро .

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача:
Лаври а Артема Оле сійовича, останнє місце реєстрації я о о:
м. Київ, в л. Приво зальна, 14А, в. 201, в с дове засідання, я е
відб деться 20.02.2014 ро о 9.15 за адресою: м. Київ, в л. Кошиця,
5-а, аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної справи за
позовом ПАТ КБ "Приватбан " до Лаври а Артема Оле сійовича про
стя нення забор ованості.

При собі мати паспорт.
З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається

повідомлений про день, час та місце роз ляд справи і в разі неяв и
йо о до с д справа може б ти роз лян та за йо о відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове засідання зобов'язаний
повідомити с д про поважність причини неяв и.

С ддя О.М. Колесни

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 ра-
ди (Київсь ою місь ою державною адміністрацією) від-
повідно до рішення Київсь ої місь ої ради від
24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положен-
ня про порядо проведення інвестиційних он рсів
для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо
об'є тів житлово о та нежитлово о призначення, неза-
вершено о б дівництва, інженерно-транспортної інф-
растр 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 дів-
ництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів жит-
лово о та нежитлово о призначення, незавершено о
б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва" (зі змінами) та розпорядження Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 17.01.2012 № 63
"Про проведення інвестиційних он рсів із зал чення
інвесторів до реалізації прое тів б дівництва та е с-
пл атації пар ін ів з об'є тами транспортної інфрас-
тр т ри та/або обсл ов 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 від ритої автостоян и з
об'є тами транспортної інфрастр т ри на просп.
Петра Гри орен а (від в л. Анни Ахматової до в л.
Тальнівсь ої) Дарниць ом районі.

1.2. До орієнтовних об'є тів транспортної інф-
растр т ри, зазначених в орієнтовних техні о-е о-
номічних 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.

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

*Відповідно до передпрое тних пропозицій.

1.4. За альна площа земельних діляно —
2,42 а

1.5. Орієнтовна вартість б дівельно-монтажних
робіт по об'є т інвест вання становить — 1 833, 333
тис. рн. 34 оп. (Один мільйон вісімсот тридцять три
тисячі триста тридцять три ривні 34 оп.) без рах -
вання ПДВ.

1.6. Остаточні техні о-е ономічні по азни и та
детальна інформація щодо Об'є т інвест вання та
о ремих йо о с ладових частин, їх іль ості, ф н ціо-
нальне призначення та площа, визначатим ться на
підставі розробленої прое тної до ментації.

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

1.8. Прое т не передбачає б дівництва апі-
тальних б дівель та спор д до момент внесення від-
повідних змін до містоб дівної до ментації.

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

2.1. Переможець он рс — Інвестор визнача-
ється рішенням постійно діючої он рсної омісії по
зал ченню інвесторів та затвердж ється розпоряд-
женням Київсь ої місь ої державної адміністрації.

2.2. Замовни забезпеч є оформлення відпо-
відних правовстановлюючих до ментів на земельні
ділян и, необхідні для влашт вання Об'є т інвест -
вання.

2.3. Замовни ом під отовчих робіт та Замов-
ни ом влашт вання Об'є т інвест вання є ом -
нальне підприємство "Київтранспар сервіс" (далі —
Замовни ).

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

2.5. Влашт вання — здійснення омпле с не-
обхідних заходів з розміщення або б дівництва та
під отов и від ритої автостоян и, спрямованих на
створення Об'є т інвест вання та введення йо о в
е спл атацію, в лючаючи заходи щодо під лючен-
ня до інженерних мереж, здійснення е спл атацій-
но о та санітарно о тримання, а та ож ви онання
інших необхідних робіт, я і пов'язані з належною
ор анізацією та е спл атацією об'є т інвест вання
і забезпеченням мов для ведення підприємниць-
ої діяльності Інвестором, в том числі б дівництво
б дівель та спор д, встановлення обладнання, ле -
их онстр цій та інших збірно-розбірних онс-
тр цій, о орожі, постів охорони, освітлення, озе-
ленення, встановлення шла ба мів та здійснення
інших необхідних заходів для реалізації інвестицій-
но о прое т .

2.6. Об'є ти, зазначені в п 1.2., а та ож інше
обладнання та оснащення, в том числі о орожа, ос-
вітлення, елементи бла о строю, шла ба ми, тимча-
сові спор ди і т.д., влаштовані за ошти інвестора
під час реалізації інвестиційно о прое т , є власніс-
тю інвестора.

2.7. Прое т вання та влашт вання Об'є т ін-
вест вання відб вається відповідно до ладено о ін-
вестиційно 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
Інвестором та Замовни ом.

2.8. 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 .

2.9. 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 ошти Ін-
вестора створюються нові, я і передаються до ом -
нальної власності територіальної ромади м. Києва.

2.10. У разі можливості апітально о б дівниц-
тва (відповідно до п. 1.8.) та після введення відповід-
но о новостворено о Об'є т інвест вання в е спл а-
тацію (або о ремих йо о с ладових частин), Інвестор
в становленом поряд оформлює на ньо о (них)
право власності, рім інженерних мереж, я і після за-
інчення робіт по влашт ванню передаються та зара-
хов ються до власності територіальної ромади міста
Києва, я це передбачено п. 2.9.

2.11. Об'є т інвест вання ви ористов ється Ін-
вестором для ведення підприємниць ої діяльності.

2.12. Земельні питання виріш ються Замовни-

ом спільно з Інвестором в становленом чинним
за онодавством У раїни поряд .

2.13. Після набрання чинності інвестиційним
до овором та до почат робіт по влашт ванню
Об'є т 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 відповідн підприємниць діяльність
на земельних ділян ах, що б д ть в подальшом
ви ористов ватись під час реалізації інвестиційно о
до овор .

2.14. Вартість посл платно о пар вання
транспортних засобів, що надаються Інвестором
новоствореном Об'є ті інвест вання, не повинна пе-
ревищ вати встановлений для КП "Київтранспар -
сервіс" тариф на посл и пар вання відповідній те-
риторіальній зоні пар вання.

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

м числі Замовни а), пов'язаних з прое т ванням,
оформленням прав орист вання земельними ділян-
ами, пере ладанням інженерних мереж, влашт ван-
ням та введенням Об'є т інвест вання в е спл ата-
цію та подальшої йо о е спл атації.

3.2. Здійснення Інвестором заходів з прое т -
вання, влашт вання, е спл атації та правління від-
ритою автостоян ою.

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 ін-
вестиційно о до овор .

3.4. Сплата Ор анізатор он рс оштів на
створення соціальної та інженерно-транспортної інф-
растр т ри міста Києва розмірі 5% від орієнтовної
вартості б дівельно-монтажних робіт по Об'є т ін-
вест вання без рах вання ПДВ, що становить 91,666
тис. рн. 67 оп. (Дев'яносто одна тисяча шістсот
шістдесят шість ривень 67 оп.), разі визнання
часни а переможцем. Зазначені ошти сплач ються
Інвестором протя ом 10 (десяти) алендарних днів з
дня набрання чинності інвестиційним до овором.

3.5. Компенсація витрат Замовни під отовчих
робіт, що становить 147,888 тис. рн. 51 оп. (Сто со-
ро сім тисяч вісімсот вісімдесят вісім ривень 51
оп.) з ПДВ, разі визнання часни а переможцем,
що сплач ється/відш одов ється Замовни після
набрання чинності інвестиційним до овором, відпо-
відно до представлених ним ошторисів не пізніше 10
(десяти) робочих днів з дня надання їх Інвестор .

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації
Замовни вартості ви онання під отовчих робіт, по-
верненню не підля ають.

3.6. Компенсація Замовни переможцем он-
рс йо о додат ових витрат, я і б д ть понесені

Замовни ом з дати о олошення Інвестиційно о он-
рс на оформлення правовстановлюючих до -

ментів на земельні ділян и, необхідні для реалізації
прое т та витрат, пов'язаних з їх триманням. Вит-
рати, зазначені п. 3.1., та 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 пізніше 10 (деся-
ти) робочих днів з дня надання Інвестор оштори-
сів, до припинення взаємних зобов'язань між Інвес-
тором 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. 3.5.

3.8. Сплата реєстраційно о внес в розмірі
1 700,00 рн. (одна тисяча сімсот ривень) на розра-
х н овий рах но №31515934700001 в ГУ ДКСУ
м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одер-

ж вач — ГУ ДКСУ м. Києві. Кошти, сплачені часни-
ом он рс в я ості реєстраційно о внес , повер-
ненню 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 територі-
альної ромади м. Києва реалізації інвестиційно о
прое т .

3.10. Я що протя ом 30 (тридцяти) алендар-
них днів з момент отримання переможцем запро-
шення на пере овори для з одження мов інвести-
ційно о до овор та інцево о варіанта інвестиційно-
о до овор переможець інвестиційно о он рс від-
мовився від підписання до овор , вис ває неприй-
нятні мови підписання інвестиційно о до овор , рі-
шення про переможця інвестиційно о он рс с а-
сов ється встановленом поряд .

3.11.Термін дії інвестиційно о до овор стано-
вить 15 (п'ятнадцять) ро ів з момент набрання ним
чинності.

3.12. Інвестор (переможець он рс ) зо-
бов'яз ється розробити, по одити та затвердити в
становленом поряд прое тн та ошторисн до-
ментацію протя ом 12 (дванадцяти) місяців після

оформлення Замовни ом відповідних правовстанов-
люючих до ментів на земельні ділян и.

3.13. На підставі затвердженої прое тної до -
ментації протя ом 60 (шістдесяти) днів з момент її
затвердження сторони до овор визначають рафі
фінанс вання та реалізації прое т влашт вання
Об'є т інвест вання шляхом підписання додат ової
оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о не-

від'ємною частиною.
3.14. Термін реалізації інвестиційно о прое т

повинен б ти не більше нормативно о, що визнача-
ється прое тною до ментацією.

3.15. Після ладання інвестиційно о до овор
Інвестор спільно із Замовни ом ладає всі інші о-
ди, необхідні для реалізації інвестиційно о прое т
з ідно чинно о за онодавства.

3.16. Переможець он рс (Інвестор) зо-
бов'яз ється що вартально в письмовій формі пода-
вати Ор анізатор он рс та Замовни інформа-
цію щодо стан реалізації інвестиційно о прое т в
цілом та о ремих йо о етапів за формою, наданою
Ор анізатором он рс .

3.17. Ор анізатор он рс має право розір-
вати інвестиційний до овір в односторонньом по-
ряд випад неви онання або неналежно о ви-
онання Інвестором зобов'язань, передбачених пп.
3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.16 мов он рс , або ін-
ших зобов'язань відповідно до мов он рс (в т.ч.
передбачених рафі ом фінанс вання та реалізації
прое т ).

3.17.1. У разі неви онання Інвестором зо-
бов'язань за інвестиційним до овором питання розір-
вання інвестиційно о до овор за пропозицією Ор а-
нізатора он рс або Замовни а виносяться на роз-
ляд Комісії.

3.17.2. Після роз ляд Комісією та прийняття
нею рішення Ор анізатор он рс повідомляє Інвес-
тора про:

необхідність без мовно о ви онання мов ін-
вестиційно о до овор протя ом 30 (тридцяти) а-
лендарних 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 се-
ми) алендарних днів з дня відправлення Інвестор
на адрес , зазначен в інвестиційном до оворі, по-
відомлення про розірвання, до овір б де вважатись
розірваним.

3.17.3. У разі с нення Інвестором пор шень
мов інвестиційно о до овор Інвестор листом пові-
домляє 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 інвести-
ційно 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 со-
ціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста, нових робочих місць.

4.3. Надання часни ом он рс найви ідніших
мов сплати ор анізатор он рс оштів на ство-
рення соціальної та інженерно-транспортної інфрас-
тр 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 ла-
даються часни ом фінанс вання об'є та інвест -
вання.

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

5.4. Най ращі мови ви ористання об'є та ін-
вестицій для надання посл щодо задоволення ро-
мадсь 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 по-
р шено справ про бан р тство.

6.2. Не надали відповідних фінансових до мен-
тів, я і б підтвердж вали їх фінансові можливості що-
до 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 інвестицій-

них 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) протя 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 о-
лошення про проведення он рс в ЗМІ вважається
днем йо о о олошення.

8. Кон рсні пропозиції подаються часни ами
он рс особисто або через повноважених осіб
протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он-
рс за адресою: 01044, м. Київ в л. Хрещати , 36,
аб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (поне-
діло — п'ятниця з 10.00 до 16.00). День оп блі ван-
ня о олошення про проведення он рс в ЗМІ вва-
жається днем йо о о олошення.

9. За отриманням роз'яснень та додат ової ін-
формації 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 час-
ни он рс в обов'яз овом поряд повідомляєть-
ся про нов дат проведення он рс .

№ Наймен вання
Одини-
ці ви-
мір

Значен-
ня по-
азни ів

1 2 3 4

1 Поверховість пов. 1

2 За альна площа земель-
них діляно а 2,42

3
Орієнтовна іль ість об'є -

тів транспортної
інфрастр т ри

шт. 5

4 Площа під об'є тами тран-
спортної інфрастр т ри м2 213,7

5 Орієнтовна іль ість
машино-місць шт. 396

6
Орієнтовна вартість б ді-
вельно-монтажних робіт,

тис. рн. з ПДВ

млн.
рн. 2,2

ОГОЛОШЕННЯ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

№
п/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара -
терис-
ти а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання
Став а
орендної
плати %

Місячна
орендна плата

рн

Ма симально
можливий

стро оренди
Приміт а

1.
Управління освіти Дніпровсь ої
районної в місті Києві державної
адміністрації (м. Київ, пр-т Мир ,

6-а, тел. 292-03-98)

1, 2
поверх

Давидова
Оле сія

б львар, 17
(ЗНЗ 182)

163,67
Розміщення с б'є та осподарюван-
ня, що здійснює освітню діяльність
(проведення занять з вивчення ан -
лійсь ої мови з дітьми) (по одинно)

3%
Тижнева

орендна плата,
рн 63,10 (Пн-

Пт: 14.00-16.00)
2 ро и 364 дні

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

Передплата для піль ових ате орій
з достав ою азети в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

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

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

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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Г А С Р Т Е Ф О
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Б М А Г І Я І О

Л Е К У К П А Н Е Л І

Ю Р А Р А М І А Р А К

З Е Н І Т У Р А А С

Відповіді на сканворд 
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верхня частина
діж и, с рині,

я ою їх
за ривають Х Р Е Щ А Т И К

орюча рідина
з нафти

стар. монета
4 оп.

исломолочний
напій

одновалентний
ор анічний

ради ал C2H5

абіссінсь а
трава

в’ялена на
сонці риба (на

Крайній
Півночі)

знаряддя для
смертних

виро ів (Фр.)

назва літери
слов’ян. азб и

цитр совий
плід

пісня амер.
не рів

дитяча і раш а

т винсь ий
варіант обоя

монета Швеції

ча л нство

вид циб лі
маля соба и

вели ий
історичний
період

заплетене
волосся

ви п за
наречен

ан л.
мореплавець

обшив а стін
(б дів.)

земельна міра
в Китаї

мар а літа а

др ий період
мезозою

итайсь і
оноплі

оріл а з рис

літопис

найвища точ а

вид дельфінів

бойовий за ли

ш ана
величина
(матем.)

Температура —24°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 67 %

Температура —15°С

Атм. тиск 768 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 57 %

Температура —18°С

Атм. тиск 768 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 64 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 31 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó
ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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1854 — ßïîí³ÿ, êîòðà á³ëüøå
200 ðîê³â ïðîâîäèëà ïîë³òèêó ñà-
ìî³çîëÿö³¿, ï³ä ñòðàõîì çàñòîñó-
âàííÿ ñèëè åñêàäðîþ êîðàáë³â
ÑØÀ, ÿê³ 8 ëèïíÿ 1853 ðîêó óâ³é-
øëè äî ãàâàí³ Òîê³î, ï³äïèñàëà â
Êàíàãàâ³ äîãîâ³ð, çà ÿêèì àìåðè-
êàíñüê³ ñóäíà îòðèìàëè äîçâ³ë çà-
õîäèòè ó ïîðòè Øèìîäà ³ Õàêîäà-
òå äëÿ çä³éñíåííÿ òîðãîâåëüíèõ
îïåðàö³é. 

1943 — ó Ñòàë³íãðàä³ ï³äðîçä³ëè
38-¿ ñòð³ëêîâî¿ áðèãàäè ³ 329-ãî ³í-
æåíåðíîãî áàòàëüéîíó áëîêóâàëè
ïðèì³ùåííÿ öåíòðàëüíîãî óí³-
âåðìàãó, ó ï³äâàë³ ÿêîãî ðîçòàøî-
âóâàâñÿ øòàá 6-¿ í³ìåöüêî¿ àðì³¿.
Ï³ñëÿ âèñóíóòîãî óëüòèìàòóìó ãå-

íåðàë-ôåëüäìàðøàë Ïàóëþñ ðà-
çîì ³ç ãðóïîþ øòàáíèõ îô³öåð³â
çäàâñÿ ó ïîëîí ³ áóâ çààðåøòîâà-
íèé - Ï³âäåííà ãðóïà â³éñüê 6-¿
àðì³¿ ïðèïèíèëà îï³ð. 2 ëþòîãî
ñêëàëà çáðîþ ³ Ï³âí³÷íà ãðóïà
â³éñüê. 

1958 — çä³éñíåíî çàïóñê ïåð-
øîãî àìåðèêàíñüêîãî øòó÷íîãî
ñóïóòíèêà Çåìë³ "Åêñïîðåð-1",
êîòðèé âñòàíîâèâ íàÿâí³ñòü íàâ-
êîëîçåìíîãî ðàä³àö³éíîãî ïîÿñó. 

1990 — ó Ìîñêâ³ íà Ïóøê³í-
ñüê³é âóëèö³ â³äêðèâñÿ ïåðøèé â
Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ McDonald`s.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä 
íà 7-é ñòîð.

У
спробі зберегти своє
волосся гладким і
шовковистим, а шкіру і

нігті бездоганними, 64�кіло�
грамова горила Еффі з лон�
донського зоопарку почала
приймати вітаміни і добав�
ки, призначені для людей.

Цього року до Лондона із зоопарку

Пейтона в Девоні прибув самець

Кумбука. Доглядачі розраховували на

потомство від Кумбукі і Еффі, проте

Еффі не змогла зацікавити жениха.

Прагнучи заохотити інтерес самця,

зріст якого досягає 2,1 метра, а вага

184$х кілограмів, співробітники зоо$

парку вирішили попрацювати над

зовнішнім виглядом горили. Для

цього в її раціон були додані полівіта$

міни. До цього харчові добавки до$

глядачі давали сусідці Еффі — Мюке,

щоб укріпити її організм під час ва$

гітності і після пологів. Завдяки регу$

лярному прийому добавок горила

почала привертати увагу потенційно$

го нареченого. Доглядачі лондон$

ського зоопарку давали їй полівітамі$

ни Перфектіл Вітабіотікс Плюс, і че$

рез рік стан шкіри горили покращав,

а вовна стала густішою.

“Еффі володіє великою харизмою,

але більше року тому її шкіра стала

сухою, що викликало подразнення.

Ми завжди прагнемо забезпечити

кращий догляд для наших тварин і

дуже раді, що стан шкіри Еффі істот$

но покращав після того, як вона по$

чала щоденний прийом вітамінів”,—

сказав доглядач Ден Сіммондс. Еффі

відноситься до групи горил$підлітків

і має репутацію злодюжки. Вона час$

то краде продукти харчування у ін$

ших горил, коли вони відвертаються.

Народилася Еффі у лісах Централь$

ної Африки і прибула в зоопарк у

2007$му році. Добавки, які давали

Еффі, були перевірені і схвалені вете$

ринаром. Як повідомляє британ$

ський таблоїд Mail Online, Кумбука

був доставлений в зоопарк, щоб до$

помогти підвищити кількість зника$

ючих видів в рамках європейської

програми розведення. До прибуття в

лондонський зоопарк в травні цього

року він не зустрічався з самками. Го$

рили є найбільшими із усіх приматів,

а дорослі самці важать від 160$ти

до 270 кілограмів, тоді як самки ва$

жать від 68$ми до 140 кілограмів. Во$

ни живуть у сімейних групах на чолі з

домінуючим самцем. Середня трива$

лість життя горил в дикій природі —

35 років, тоді як в зоопарках вона

складає 35$45 років. Найстаріша го$

рила померла у віці 54$х років

Мавпа почала пити пігулки, 
щоб зацікавити коханого

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 31 ñ³÷íÿ

ОВНИ, я що ви налаштовані е спл ат вати свят др жб , аби ощасливити мер-
антильне “хоч ”, при от йтеся пожинати ір і плоди пра тично о розрах н . З др -
зями вас об’єдн ють д ховні цінності — на них і орієнт йтеся, тоді б дете шанова-
ними, поп лярними, станете серцем оле тив , що задає імп льс р повим інтере-
сам. Конфронтації ни айте, слід ючи правил , що раще по аний мир, ніж добра
війна.
ТЕЛЬЦІ, шлях до ар’єрно о олімп проля ає через серце шефа, оле , б дьте

винахідливими в мистецтві заворож вати, тоді оволодієте симпатіями ерівництва,
зав’яж ться панібратсь і відносини. Т т ви і таємний порадни , і д шевна відрада,
сл жбові се рети не роз олош йте, нашіпт йте на в хо онфіденційн , але лише
достовірн інформацію, ваша поведін а має б ти зраз ом блис чо о солдата тр -
дово о фронт без найменшо о прояв амбітно о фарс .
БЛИЗНЯТА, епіцентр доленосних подій знаходиться сл жбовом офісі, саме т т

вам мож ть підс н ти свиню, с омпромет вати, втім, це зна , що треба працювати
на віддач (фахівець ви блис чий), не че аючи миттєвої подя и, та її і б ти не мо-
же, ос іль и ви проходите через армічні сит ації і можете розрахов вати тіль и на
претензії. Шефа не драт йте з хвалістю, а демонстр йте сл жбовий виш іл.
РАКИ, не бійтеся переш од, тр днощів, е стремальних сит ацій — сміливим від-

риті всі доро и. Ви переживаєте переломний момент, йо о мета — переплавити
на опичений не атив позитив, аби ардинально змінити ставлення до життя і лю-
дей, ви оренити в собі е оїзм, навчитися плідно співпрацювати, ділитися всім, що
послав Господь.
ЛЕВИ, облиште ар’єрні амбіції (ця тема відпрацьована), прибор айте норовисте

“Я”! Воювати з обставинами, боротися із собою не бажано. Нині ви в тотальній за-
лежності від їх величності “Реальності”, не вип с айте онфлі тно о джина з пляш-
и, адаптов йтеся до змін соці мі, професійних не араздів, що зробить вас силь-
нішими, авторитетнішими, сприятиме діловій і шлюбній армонії.
ДІВИ, пі л йтеся про здоров’я, не ативне самопоч ття свідчить, що донині ви

здебільшо о не отрим вали задоволення від роботи, а це сприяло стрес і на опи-
ченню шла ів в ор анізмі. У онитві за зба аченням про авили найцінніше, нині по-
трібні модернізаційні заходи на тр довом фронті ( начальства ви фаворит), аби
поле шити працю, не виснаж вати тіло і д ш .
ТЕРЕЗИ фонтан ють енер ією, життя пре расне, беріть від ньо о се, що хочеть-

ся! Двері людсь их сердець остинно від риті, завойов йте симпатії, насолодж йте-
ся поп лярністю, розважайтеся, любіть, але тіль и подр жню половин , ваші бла-
овірні ори інальні й непередбачливі, одна це на бла о, бо стим лює ваш про рес.
Митців творча М за з радістю візьме під своє рило, самореалізація пройде блис-
че.
СКОРПІОНИ, останнім часом ваш а м лятор життєвих сил за альм вав, ожна

рапля сил на ва золота, таємні недр и точать за спиною списа, одна харизма
сяє назло сім воро ам! Займіться сімейними справами, т т місце оптимальної са-
мореалізації, де маєте стати зраз овим сім’янином. Не воюйте із шлюбними обран-
цями, діловими партнерами. Справедливо і з роз мінням поставтеся до їхніх вимо ,
рити и, претензій. Останнє слово за вами. На сл жбі аряча модернізаційна пора:
з натхненням на ач йте тр дові “м’язи” і заробляйте роші.
СТРІЛЬЦІ, я дося ти взаємороз міння із пра матичними оле ами, реаліз вати

ори інальні ідеї на пра тиці?.. Запалюйте творчим ент зіазмом, пере он йте пра-
вильності і перспе тивності своїх зад мів, ор анізов йте робот по-новом , вам по-
трібно вийти із застою і ро вати в но з часом, тоді до одите працедавцям і по-
ліпшите матеріальний стан. А ось з любовними при одами пощастить, романти ів
че ають приємні сюрпризи.
КОЗЕРОГИ, я зійти на олімп особисто о щастя, навчитися любити і б ти оха-

ними, армонійно поєднавши д ховне і плотсь е?... Завдання с ладне, але вирі-
ш ване. Станьте ці авим ер дованим співбесідни ом обранцеві, здатним задоволь-
нити роз мові апетити (тіль и без нап ття і рити и!), не перетворюйтеся на а ре-
сора в домі і енер йте себе на віддач , адже ви напроч д чарівні, маєте олосаль-
ний енер опотенціал, том завдя и щедром донорств можете розширити особис-
т зон вплив до ма симальних меж.
ВОДОЛІЇ, ваше завдання — йти поперед , б ти най ращими, захоплювати ори і-

нальними ініціативами, провадж вати ідеї для процвітання майб тньо о серед лю-
дей, я і вас люблять, цін ють, отові підставити плече ритичн мить. Пле айте в
собі милосердя, жертовність, діліться тим золотом з оточенням і впевнено р хайте-
ся по трає торії особистих зад мів.
РИБИ облас ані форт ною, одна життєве с дно р хається по армічном фарва-

тер , оли нія их вольових ро ів приймати не можна, розчищайте ав ієві онюшні
мин ло о ро , ви ористов ючи пот жний власний енер опотенціал. Займайтеся
добродійністю, творіть добро від щиро о серця, це ваші спо тні жертви

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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