
Рак — не вирок
Київ лідирує серед міст України за ефективною 
діагностикою онкозахворювань

Вчасна діагностика раку та

виявлення захворюваності на

ранніх стадіях — таке основне

завдання у боротьбі зі страш�

ною недугою ставить перед со�

бою київська влада. Про це за�

явив перший заступник голови

КМДА Анатолій Голубченко

під час відвідин Київського

міського клінічного онкологіч�

ного центру.

“Саме своєчасне виявлення

хвороби та вчасно розпочате

лікування дозволяє подолати

будь�яке захворювання, і це

головне завдання системи охо�

рони здоров’я столиці. Адже це

допомагає розпочати лікуван�

ня на ранній стадії розвитку

хвороби, що збільшує шанси

на повне одужання. Саме тому

міська влада, виконуючи дер�

жавні програми із наближення

медичної допомоги до насе�

лення, звертає особливу увагу

на фінансування та розвиток

закладів охорони здоров’я,

особливо тих, які борються із

таким страшним недугом, як

рак”,— зазначив Анатолій Го�

лубченко.

Головний лікар Київського

міського клінічного онкологіч�

ного центру Олександр Клю�

сов наголошує: рак на сьогодні

і справді не вирок. Так, на ран�

ніх стадіях онкозахворювання

лікують у 95 % випадків. При

цьому Київ лідирує серед ін�

ших міст України за ефектив�

ною діагностикою раку.

“Дорокова летальність у Ки�

єві — найнижча в Україні та

складає усього 14%. Щороку в

столиці України рак виявляють

у понад 10�ти тисяч людей, од�

нак 60 % з них живуть понад 5

років — є такий показник в он�

кології”,— відмічає пан Клюсов

та додає, що хворобу легше по�

передити, ніж лікувати. Тож он�

колог закликає українців небай�

дуже ставитися до власного здо�

ров’я та регулярно проходити

обстеження у терапевта або сі�

мейного лікаря.

Зазначимо, що Київський

міський клінічний онкологіч�

ний центр — один із найбільш

потужних закладів охорони

здоров’я, що відомий не лише

в Україні, а й за її межами. Що�

річно тут у стаціонарі лікується

більше 25�ти тисяч хворих та

виконується близько 6�ти ти�

сяч оперативних втручань. Ви�

сококваліфіковану допомогу

надають понад 1,5 тисячі спів�

робітників.

Також щорічно в центрі про�

водиться близько 850�ти тисяч

лабораторних досліджень, а

консультативна поліклініка

обслуговує понад 100 тисяч

хворих. У 2011 році на базі Ки�

ївського онкологічного центру

було відкрито також Центр

ядерної медицини, в якому

проводиться діагностика та

променева терапія на найбільш

сучасному обладнанні.

Поруч із центром створено і

хоспісне відділення, аби по�

легшити страждання тих паці�

єнтів, які мають онкозахворю�

вання останніх стадій. Відді�

лення розраховане на 25 ліжок,

середній вік пацієнтів — 55 ро�

ків. “Смертність у відділенні

дуже висока — близько 80 %,

це пов’язано зі станом, у якому

сюди потрапляють хворі. Всі

вони перебувають на останніх

стадіях захворювання”,— роз�

повідає Олексій Калачов, за�

відувач відділення паліативної

медицини.

З минулого року тут можуть

перебувати і діти. А от у по�

дальшому для маленьких паці�

єнтів місто планує створити

окремий Центр хоспісної до�

помоги на базі одного із корпу�

сів Київської міської клінічної

лікарні № 14, що на вул. Зоо�

логічній, 3. До слова, за інфор�

мацією Департаменту охорони

здоров’я КМДА, у Києві що�

річно від онкологічних хвороб

помирає близько 5�ти тисяч

мешканців, з яких понад 70 %

потребують паліативної допо�

моги. Разом з тим у місті нині

125 хоспісних ліжок, тоді як за

нормами ВООЗ їх повинно бу�

ти близько 300.

Дбає місто і про достойну

оплату праці людей, які змен�

шують біль тяжкохворим. Так,

зарплата співробітників палі�

ативної та хоспісної допомоги за

останній рік зросла удвічі

Київсь ий місь ий лінічний он оло ічний центр – один із найбільш пот жних за ладів охорони здоров`я, що відомий не лише в У раїні,
а й за її межами

Володимир МАКЕЄНКО: 
“Сподіваюся, що традиційний 
весняний місячник з благоустрою
ми розпочнемо з прибирання 
Хрещатика”

Відповідаючи на запитання журналістів під час роз�

ширеної апаратної наради, голова КМДА Володимир

Макеєнко висловив сподівання, що традиційний вес�

няний місячник із благоустрою у столиці розпочнеть�

ся з прибирання вулиці Хрещатик. “Я запрошую мерів

інших міст України приїхати до столиці та разом з усі�

ма громадянами взяти участь в облаштуванні благоуст�

рою центральної частини Києва. Сподіваюся, що тра�

диційний місячник з благоустрою ми розпочнемо з

прибирання Хрещатика”,— сказав Володимир Маке�

єнко.

Він додав, що проблема благоустрою — одне із бага�

тьох важливих питань, які міська влада має оператив�

но вирішувати в умовах, коли адмінбудівля Київради

та міськдержадміністрації заблоковані.

“Ми зацікавлені у сталій життєдіяльності Києва, у

стабільній роботі Київради та КМДА. Щодня нам до�

водиться вирішувати велику кількість питань, і навіть

коли у нас фактично немає приміщення, усі структури

КМДА продовжують працювати. Однак для нормаль�

ної організації роботи нам необхідно розблокувати бу�

дівлю на Хрещатику, 36”,— підкреслив очільник

КМДА.

Про необхідність відновлення роботи у адміністра�

тивній будівлі заявила і заступник міського голови —

секретар Київради Галина Герега. “Для того, щоб місто

нормально функціонувало, необхідно розблокувати

роботу Київської міської ради, регулярно та вчасно

проводити пленарні засідання. На сьогодні накопичи�

лося багато термінових проектів рішень, від прийнят�

тя яких залежить наповнення бюджету столиці. Під�

приємці чекають на вирішення майнових та земельних

питань. Є цікаві інвестиційні проекти, які неможливо

втілити без рішень Київради. Щоб Київ не зупинявся у

своєму розвитку, ми будемо сідати за стіл переговорів з

опозицією і шукати компромісу”,— додала Галина Ге�

рега

За несвоєчасне очищення дахів
будинків від снігу та накрижень
штрафуватимуть

Перший заступник голови КМДА Анатолій Голуб�

ченко доручив профільним службам та головам РДА

посилити контроль за своєчасним очищенням дахів

будинків від снігу та накрижень.

“У зв’язку із потеплінням особливу увагу зараз по�

трібно приділити питанню ліквідації накрижень. У та�

ку погоду ми маємо вжити усіх заходів, аби попереди�

ти виникнення нещасних випадків — посилити кон�

троль за очищенням покрівель та карнизів будинків від

бурульок, відгородити небезпечні місця попереджу�

вальною стрічкою тощо”,— сказав Анатолій Голубчен�

ко під час розширеної апаратної наради КМДА.

У Департаменті міського благоустрою та збереження

природного середовища нагадують, що, відповідно до

Правил благоустрою міста Києва, балансоутримувачі

повинні забезпечувати своєчасне прибирання снігу та

льоду з балансової та прилеглої територій, негайно

проводити очищення дахів і козирків від снігу та буру�

льок з дотриманням застережних заходів щодо безпеки

руху пішоходів, огороджувати небезпечні місця на тро�

туарах, переходах, виставляти вартових.

У разі невиконання зазначених правил порушників

притягуватимуть до відповідальності, згідно зі ст. 152

Кодексу України про адміністративні правопорушен�

ня, що передбачає накладання штрафу на громадян від

20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян

(від 340 до 1 тис. 360 грн) та на посадових осіб, суб’єк�

тів підприємницької діяльності — від 50 до 100 неопо�

даткованих мінімумів доходів громадян (від 850 до 1

тис. 700 грн).

У профільному управлінні закликають бути обереж�

ними та уважними, пересуваючись містом у період та�

нення льоду. При можливості необхідно триматись на

відстані 3�5 метрів від будинків та інших споруд, оби�

раючи найбільш безпечний маршрут руху. У жодному

разі не заходити за спеціальні огорожі поблизу будин�

ків чи дерев
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Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

Н
а сьогодні Україна входить в десятку кра�
їн світу з кількості онкохворих. Серед
причин такої невтішної статистики не ли�
ше медичні фактори, а й соціально�еко�

номічні. Україні в цілому, та й кияни зокрема, не
надають належної уваги власному здоров’ю та не
проходять регулярне обстеження у терапевта чи
сімейного лікаря. Хоча медики наголошують: на
ранніх стадіях раку можна вилікувати 95 % хво�
рих. А для невиліковних хворих місто планує роз�
ширити мережу хоспісних відділень.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 13 (1282)

ВІВТОРОК,
11 лютого
2014 року

Хрещатик 2 11 лютого 2014 року

Про утворення лічильної комісії 
XIII сесії Київради VI скликання

Рішення Київської міської ради № 1/10147 від 4 лютого 2014 року
Керуючись статтями 46, 50, 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 31 Регла


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

тів голосувань Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

татів:

К рилича М. Я.— олова омісії, Гоць о о
М. М., Дробота Б. В., Іванова П. Ф., Костю-
а С. А.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про порядок денний пленарного засідання XIII сесії Київради 
VI скликання 04.02.2014

Рішення Київської міської ради № 2/10148 від 4 лютого 2014 року
Київська міська Рада

ВИРІШИЛА:

Внести до поряд денно о пленарно о за-
сідання XIII сесії Київради VI с ли ання
04,02.2014 та і питання:
1. Про прийняття до роз ляд прое т рі-

шення Київради "Про Про рам е ономічно о
і соціально о розвит міста Києва на 2014
рі ".
2. Про прийняття до роз ляд прое т рі-

шення Київради "Про бюджет міста Києва на
2014 рі ".
3. Про Про рам е ономічно о і соціально-

о розвит міста Києва на 2014 рі .
4. Про бюджет міста Києва на 2014 рі .

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про прийняття до розгляду 
проекту рішення Київради 

"Про Програму економічного і соціального розвитку 
міста Києва на 2014 рік"

Рішення Київської міської ради № 3/10149 від 4 лютого 2014 року
Відповідно до частини 9 статті 38 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради

від 14.07.2011 № 383/5770, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до роз ляд прое т рішення
Київради "Про Про рам е ономічно о і соці-
ально о розвит міста Києва на 2014 рі ".
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-

тань бюджет та соціально-е ономічно о роз-
вит .

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київради 
"Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

Рішення Київської міської ради № 4/10150 від 4 лютого 2014 року
Відповідно до частини 9 статті 38 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради

від 14.07.2011 № 383/5770, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до роз ляд прое т рішення
Київради "Про бюджет міста Києва на 2014
рі ".
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-

тань бюджет та соціально-е ономічно о роз-
вит .

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва 
на 2014 рік

Рішення Київської міської ради № 5/10151 від 4 лютого 2014 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра


їні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Про рам е ономічно о і со-
ціально о розвит м. Києва на 2014 рі з ід-
но з додат ом.
2. Ви онавчом ор ан Київради (Київсь ій

місь ій державній адміністрації) забезпечити
що вартально подання Київсь ій місь ій раді
письмово о звіт про хід ви онання Про рами
е ономічно о і соціально о розвит м. Києва
на 2014 рі .

3. Контроль за ви онанням цьо о рішення
по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань бюджет та соціально-е ономічно о роз-
вит .

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додат ами до рішення 5/10151 можна
ознайомитися на сайті азети “Хрещати ”

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІСОЛ" 
на шосе Столичному (21 км) 

у Голосіївському районі м. Києва 
для створення озелененої території загального користування

Рішення Київської міської ради № 560/10048 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІСОЛ" на шосе Столичному (21 км) у
Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про міс

цеве самоврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної
ділян и ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІСОЛ" на шосе Столич-
ном (21 м) Голосіївсь ом районі м. Ки-
єва орієнтовною площею 0,43 а (земельна
ділян а ом нальної власності територіаль-
ної ромади міста Києва) в дов остро ов
оренд на 49 ро ів для створення озелене-
ної території за ально о орист вання з ід-

но з планом-схемою (додато до рішення)
(К-21040).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Зареєстровано

в Головном правлінні юстиції місті Києві
5 люто о 2014 р. за № 1/1054

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

від 14 травня 2013 року № 694 
"Про встановлення тарифів на послуги з користування 

майданчиками для платного паркування транспортних засобів,
які надаються Комунальним підприємством 

"Київтранспарксервіс”
Розпорядження № 43 від 20 січня 2014 року

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 281 Закону Укра

їни "Про благоустрій населених пунктів", постанов Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року
№ 258 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для
платного паркування транспортних засобів" та від 28 грудня 1992 року № 731 "Про затвердження Положен

ня про державну реєстрацію нормативно
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади",
рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 326/9383 "Про затвердження Програми розвитку

1. П н т 2 розпорядження ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 14 травня 2013
ро № 694 "Про встановлення тарифів на
посл и з орист вання майданчи ами для
платно о пар вання транспортних засобів,
я і надаються Ком нальним підприємством
"Київтранспар сервіс"", зареєстровано о
Головном правлінні юстиції м. Києві 22
травня 2013 ро за № 30/1022, ви ласти в
та ій реда ції:
"2. Встановити Тарифи на посл и з орис-

т вання спеціально обладнаними перехоплю-
ючими майданчи ами для платно о пар -
вання транспортних засобів, розташованими
на просп. А адемі а Гл ш ова, 5, просп. Ми-
оли Бажана (з парно о бо біля шляхопро-

вод станції метро "Осо ор и"), я і надають-
ся Ком нальним підприємством "Київтранс-
пар сервіс", що додаються".
2. Назв Тарифів на посл и з орист ван-

ня спеціально обладнаним перехоплюючим
майданчи ом для платно о пар вання
транспортних засобів, розташовано о на
просп. А адемі а Гл ш ова, 5, я і надаються
Ком нальним підприємством "Київтранс-
пар сервіс", встановлених розпорядженням
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
14 травня 2013 ро № 694, зареєстрованим
Головном правлінні юстиції м. Києві 13

серпня 2013 ро за № 30/1022, ви ласти в
та ій реда ції:
"Тарифи на посл и з орист вання спеці-

єдиного паркувального простору в м. Києві до 2015 року", з метою впорядкування надання послуг з користу

вання майданчиками для платного паркування транспортних засобів в місті Києві, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 311 лютого 2014 року

Про затвердження базових рівнів споживання 
комунальної послуги з централізованого постачання холодної

води бюджетними закладами міста Києва, 
які підпорядковані Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 
та управлінням освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій
Розпорядження № 67 від 24 січня 2014 року

Відповідно до підпунктів 2, 3, 5 пункту “а” статті 27, підпунктів 1, 5 пункту “а” статті 30 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статті З Закону України “Про енергозбереження”, рішення Київської
міської ради від 02.10.2013 року № 11/9599 “Про затвердження Порядку реалізації енергозберігаючих про

ектів у рамках енергосервісних договорів у м. Києві”, Загальної методики визначення базового рівня спо

живання холодної води бюджетними закладами міста Києва, затвердженої розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 травня 2013 року № 836:

1. Затвердити базові рівні річно о та помі-
сячно о споживання ом нальної посл и з
централізовано о постачання холодної води
бюджетними за ладами міста Києва, я і під-
поряд овані Департамент освіти і на и, мо-
лоді та спорт ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) та правлінням освіти районних в
місті Києві державних адміністрацій, що до-
даються.
2. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації з ідно з розподілом
обов’яз ів забезпечити висвітлення в засо-

бах масової інформації зміст цьо о розпоря-
дження.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про затвердження базових рівнів 
споживання електричної енергії бюджетними закладами міста

Києва, 
які підпорядковані Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 
та управлінням освіти районних в місті Києві 

державних адміністрацій
Розпорядження № 68 від 24 січня 2014 року

Відповідно до підпунктів 2, 3, 5 пункту “а” статті 27, підпунктів 1, 5 пункту “а” статті 30 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статті 3 Закону України “Про енергозбереження”, рішення Київської
міської ради від 02 жовтня 2013 року № 11/9599 “Про затвердження Порядку реалізації енергозберігаючих
проектів у рамках енергосервісних договорів у м. Києві”, Загальної методики визначення базового рівня
споживання електричної енергії бюджетними закладами міста Києва, затвердженої розпорядженням ви

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 травня 2013 ро

ку № 799:

1. Затвердити базові рівні річно о та помі-
сячно о споживання еле тричної енер ії бю-
джетними за ладами міста Києва, я і підпо-
ряд овані Департамент освіти і на и, моло-
ді та спорт ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) та правлінням освіти районних в
місті Києві державних адміністрацій, що до-
даються.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва 

торговельного комплексу на вул. Полярній, 20 
в Оболонському районі

Розпорядження № 15 від 11 січня 2014 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк


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

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

сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, не

завершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен

ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 10 жовтня 2013 року № 50/2013), та рішення Київської міської ради від ІЗ лис

топада 2013 року № 480/9968 “Про майнові питання, пов’ягані з будівництвом автобусного парку на житло

ву масиві Троєщина” з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку економіки міста
Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

“Київпастранс” замовни ом під отовчих (пе-
редінвестиційних) робіт для проведення ін-
вестиційно о он рс та замовни ом б дів-
ництва по об’є т інвест вання, зазначеном
п н ті 1 цьо о розпорядження.

3. Ком нальном підприємств “Київпас-
транс”:
3.1. Розробити орієнтовні техні о-е оно-

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

орієнтовні техні о-е ономічні по азни и, пе-

редпрое тні пропозиції з Департаментом міс-
тоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), Департаментом
транспортної інфрастр т ри ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації), Департаментом
земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) та Департаментом ом -
нальної власності м. Києва ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) по об’є т інвест -
вання, зазначеном п н ті 1 цьо о розпоря-
дження.
3.3. Вирішити в становленом поряд

майново-правові питання, в том числі по-
в’язані з б дівництвом автоб сно о пар на
житловом масиві Троєщина, та питання що-
до орист вання земельними ділян ами.
3.4. Надати в становленом поряд по о-

джені орієнтовні техні о-е ономічні по азни-
и, передпрое тні пропозиції та пропозиції до
мов он рс до Департамент е ономі и та
інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) для під отов и мов он рс .
4. Департамент містоб д вання та архі-

те т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції), Департамент транспортної інфрастр -
т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-

ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації),
Департамент земельних рес рсів ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації), Департа-
мент б дівництва та житлово о забезпечен-
ня ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) та
Департамент ом нальної власності м. Ки-
єва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
за запитами ом нально о підприємства “Ки-
ївпастранс” надавати необхідні виснов и та
матеріали для під отов и техні о-е ономіч-
них по азни ів, передпрое тних пропозицій
по об’є т інвест вання, зазначеном п н -
ті 1 цьо о розпорядження.
5. Постійно діючій он рсній омісії по за-

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

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

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпоряджєння ви онавчо о ор ан

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

11.01.2014 № 15

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій

Б дівництво тор овельно о омпле с на в л. Полярній, 20 в Оболонсь ом районі.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження змін 
до Статуту комунального підприємства 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

“Дніпро”
Розпорядження № 85 від 25 січня 2014 року

Відповідно до статті 93 Цивільного кодексу України, частини 4 статті 78 Господарського кодексу України,
рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”,
враховуючи лист комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь

кої державної адміністрації) “Дніпро” від 13 червня 2013 року № 43, з метою приведення у відповідність із
законодавством:

1. Затвердити зміни до Стат т ом наль-
но о підприємства ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) “Дніпро”, затверджено о
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) від 29 серпня 2012 ро
№ 1503, що додаються.
2. Ком нальном підприємств ви онавчо-

о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) “Дніпро” в

становленом поряд зареєстр вати зміни
до Стат т .
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
Розпоряджєння ви онавчо о ор ан

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

25.01.2014 № 85

ЗМІНИ 
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
“ДНІПРО” 

(Цей до мент є невід’ємною частиною СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ) “ДНІПРО”)
1. П н т 2.2 розділ 2 Стат т ви ласти в та ій реда ції:
“2.2. Місцезнаходження Підприємства: У раїна, АР Крим, 98500, м. Ал шта, в л. Набереж-

на, 16-М.”
2. П н т 5.1 розділ 5 Стат т ви ласти в та ій реда ції:
“5.1. Стат тний апітал Підприємства становить 2256700 рн (два мільйони двісті п’ятдесят

шість тисяч сімсот ривень 00 оп.)

Заступник голови — керівник апарату 
О. Пузанов

ально обладнаними перехоплюючими май-
данчи ами для платно о пар вання транс-
портних засобів, розташованими на просп.
А адемі а Гл ш ова, 5, просп. Ми оли Бажа-
на (з парно о бо біля шляхопровод стан-
ції метро "Осо ор и"), я і надаються Ком -
нальним підприємством "Київтранспар сер-
віс"".

3. Це розпорядження набирає чинності з
дня йо о оприлюднення.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Костю а
М. Д.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 4 11 лютого 2014 року

Про затвердження акта приймання
 передачі військового майна
із сфери управління Міністерства оборони України 

до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 86 від 25 січня 2014 року
Згідно із Законом України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, постано


вою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1282 “Про затвердження Порядку вилучення і пе

редачі військового майна Збройних Сил”, на виконання розпорядження виконавчого органу Київської місь

кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 лютого 2013 року № 155 “Про надання згоди на
прийняття до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) військового майна”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 05 липня 2013 року № 1112 “Про утворення комісії з питань передачі вій

ськового майна із сфери управління Міністерства оборони України до сфери управління виконавчого орга

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та в межах функцій органу вико

навчої влади:

1. Затвердити а т приймання-передачі вій-
сь ово о майна із сфери правління Мініс-
терства оборони У раїни до сфери правлін-
ня ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації),
що додається.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації — ерів-

ни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) П занова О. Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішніх інженерних  мереж водопостачання 
та водовідведення Публічного 

акціонерного товариства “Трест Південзахідтрансбуд”
Розпорядження № 88 від 25 січня 2014 року

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

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

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

фраструктури”, враховуючи звернення Публічного акціонерного товариства “Трест “Південзахідтрансбуд”
(лист від 24 грудня 2013 року №993/1) та протокол засідання Наглядової ради від 23 грудня 2013 року
№ 23/12
2013, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функ

цій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва і передати володіння та орист вання
п блічном а ціонерном товариств “А ціо-
нерна омпанія “Київводо анал” зовнішні ін-
женерні мережі водопостачання та водовід-
ведення П блічно о а ціонерно о товариства
“Південзахідтрансб д” з ідно з додат ом до
цьо о розпорядження в межах та на мовах,
визначених У одою пр передач в правлін-
ня від ритом а ціонерном товариств “А -
ціонерна омпанія “Київводо анал” майна,
що є ом нальною власністю територіальної
ромади міста Києва, від 20 листопада 2003
ро (зі змінами та доповненнями), я а ла-
дена між ВАТ “АК “Київводо анал” та Київ-
сь ою місь ою державною адміністрацією.
2. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) забезпечити приймання-передач зов-
нішніх інженерних мереж водопостачання та
водовідведення, зазначених п н ті 1 цьо о
розпорядження, на мовах, визначених
відповідною У одою.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни ів олови Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації з ідно
з розподілом обов’яз ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних мереж 
та каналізаційного колектора товариства з обмеженою 

відповідальністю “Виробничий вектор”
Розпорядження № 89 від 25 січня 2014 року

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

кої ради від 15 грудня 201 1 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності те

риторіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури”, враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Виробничий вектор”
(лист від 15 жовтня 2013 року № 163 та протокол загальних зборів від 25 вересня 2013 року), з метою надій

ного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самовря

дування:

1. Прийняти безоплатно до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва і передати володіння та орист вання
п блічном а ціонерном товариств “А ціо-
нерна омпанія “Київводо анал” зовнішні во-
допровідні мережі та аналізаційний оле тор
товариства з обмеженою відповідальністю
“Виробничий ве тор” з ідно з додат ом до
цьо о розпорядження в межах та на мовах,
визначених У одою про передач в правлін-
ня від ритом а ціонерном товариств “А -
ціонерна омпанія “Київводо анал” майна,
що є ом нальною власністю територіальної
ромади міста Києва від 20 листопада 2003
ро (зі змінами та доповненнями), я а ла-
дена між ВАТ “АК “Київводо анал” та Київ-
сь ою місь ою державною адміністрацією.
2. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) забезпечити приймання — передач зов-
нішніх водопровідних мереж та аналізацій-

но о оле тора, зазначених п н ті 1 цьо о
розпорядження, на мовах, визначених від-
повідною У одою.
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації — ерівни апарат ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) П за-
нов О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен-
ня в засобах масової інформації зміст цьо о
розпорядження.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на першо о заст пни а о-
лови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Гол бчен а А. К. з ідно з розподілом обов’яз-
ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних 
та каналізаційних мереж товариства з обмеженою 

відповідальністю “ВИСОКА ВЕЖА”
Розпорядження № 90 від 25 січня 2014 року

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

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

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

фраструктури”, враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю “ВИСОКА ВЕЖА” (лист від
16 жовтня 2013 року № 130
10/13 та протокол загальних зборів від 15 березня 2013 року), з метою надійного
утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самовряду

вання:

1. Прийняти безоплатно до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва і передати володіння та орист вання
п блічном а ціонерном товариств “А ціо-
нерна омпанія “Київводо анал” зовнішні во-
допровідні та аналізаційні мережі товари-
ства з обмеженою відповідальністю “ВИСОКА
ВЕЖА” з ідно з додат ом до цьо о розпоря-
дження, в межах та на мовах, визначених
У одою про передач в правління п блічно-
м а ціонерном товариств “А ціонерна
омпанія “Київводо анал” майна, що є ом -
нальною власністю територіальної ромади
міста Києва від 20 листопада 2003 ро (зі
змінами та доповненнями), я а ладена між
ВАТ “АК “Київводо анал” та Київсь ою місь-
ою державною адміністрацією.
2. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчою ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) забезпечити приймання — передач зов-
нішніх водопровідних та аналізаційних ме-

реж, зазначених п н ті 1 цьо о розпоря-
дження на мовах. визначених відповідною
У одою.
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

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

дження по ласти на першо о заст пни а о-
лови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Гол бчен а А. К. з ідно з розподілом обов’яз-
ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про затвердження переможця конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва наземного паркінгу 

з об’єктами транспортної інфраструктури та будівлею 
громадського призначення 

на вул. Святошинській — просп. Перемоги 
та пл. Героїв Бреста у Святошинському районі

Розпорядження № 92 від 25 січня 2014 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 “Про затвердження По


ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації то

що об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно
транспортної
інфраструктури міста Києва” та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь

кої державної адміністрації) від 17 січня 2012 року № 63 “Про проведення інвестиційних конкурсів із залу

чення інвесторів до реалізації проектів будівництва та експлуатації паркінгів з об’єктами транспортної ін

фраструктури та/або обслуговування населення, а також влаштування та експлуатації відкритих автостоя

нок з об’єктами транспортної інфраструктури та/або обслуговування населення у місті Києві”, у межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переможцем он рс із
зал чення інвестора до б дівництва назем-
но о пар ін з об’є тами транспортної ін-
фрастр т ри та б дівлею ромадсь о о
призначення на в л. Святошинсь ій —
просп. Перемо и та пл. Героїв Бреста
Святошинсь ом районі (прото ол постійно
діючої он рсної омісії по зал ченню ін-
весторів до фінанс вання б дівництва, ре-
онстр ції, реставрації тощо об’є тів жит-
лово о та нежитлово о призначення, неза-
вершено о б дівництва, інженерно-транс-
портної інфрастр т ри міста Києва від 14
листопада 2013 ро № 52/2013) Товари-

ство з обмеженою відповідальністю
“КИЇВ — АРТ”.
2. Департамент е ономі и та інвестицій ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) ласти
відповідний інвестиційний до овір з перемож-
цем он рс та замовни ом б дівництва.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про уповноваження заступника голови 
Київської міської державної адміністрації 

Крамаренка Р. М. на укладання Угоди 
про взаєморозуміння між виконавчим органом 

Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністрацією) 

та FНІ 360 щодо співробітництва 
в рамках програми розвитку державно
приватного партнерства

(Р3DР)
Розпорядження № 114 від 31 січня 2014 року

Відповідно до статті 3 Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів", рішення Київської міської
ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року",
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
24 липня 2013 року № 1242 "Про включення проекту створення промислового вузла "Київська бізнес
гавань"
у Деснянському районі до переліку об'єктів, які потребують залучення інвестицій", з метою реалізації стра

тегічних пріоритетів економічного і соціального розвитку міста Києва:

1. Уповноважити заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Крама-
рен а Р слана Михайловича на ладання
У оди про взаємороз міння між ви онавчим
ор аном Київсь ої місь ої ради (Київсь ою
місь ою державною адміністрацією) та FНІ
360 щодо співробітництва в рам ах про рами

розвит державно-приватно о партнерства
(Р3DР).
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 511 лютого 2014 року

Про переведення жилих
приміщень квартири № 62 в житловому будинку № 5 
на проспекті Миру у Дніпровському районі у нежилі

Розпорядження № 91 від 25 січня 2014 року
Відповідно до статті 8 Житлового кодексу УРСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Порядку переве)

дення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затвердженого розпорядженням виконав)
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2013 року
№ 1355, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у місті Києві 21 серпня 2013 року за № 42/1034, вра)
ховуючи звернення громадянки Науменко Рузанни Саркісівни, в межах функцій органу місцевого самовря)
дування:

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


вартири�№�62,�що�розташована�на�першо-

м�� поверсі� в� житловом�� б�дин
�� № 5� на

проспе
ті� Мир�� �� Дніпровсь
ом�� районі,� в

нежилі� за� �мови� ви
онання� п�н
т�� 2� цьо�о

розпорядження.

2.�Громадянці�На�мен
о�Р�занні�Сар
ісів-

ні:

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

стр�
цію�частини�першо�о�поверх��(
олиш-

ня�
вартира�№ 62)�житлово�о�б�дин
��№ 5

на�проспе
ті�Мир����Дніпровсь
ом��районі

під� адміністративно-тор�овельне� примі-

щення�з�влашт�ванням�о
ремо�о�вход�.

2.2.�Одержати�вихідні�дані�на�прое
т�ван-

ня�ре
онстр�
ції.

2.3.�Розробити�та�затвердити�в��станов-

леном��поряд
��прое
тн��до
�ментацію.

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

вирішити�питання�пайової��часті���створен-

ні�соціальної�та�інженерно-транспортної�ін-

фрастр�
т�ри�міста�Києва���встановленом�

поряд
�.

2.5.� Роботи� ви
он�вати� відповідно� до

Правил�бла�о�строю�м.� Києва,� затвердже-

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

�р�дня�2008�ро
��№ 1051/1051.

2.6.� Забезпечити� дотримання� вимо�� за-


онодавства�щодо�поряд
��ви
онання�б�ді-

вельних�робіт.

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

рядження�по
ласти�на� �олов��Дніпровсь
ої

районної� в� місті� Києві� державної� адмініс-

трації�Кравчен
а�С.�О.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про схвалення проектів рішень 
Київської міської ради 

"Про бюджет міста Києва на 2014 рік", 
"Про програму економічного і соціального 

розвитку міста Києва на 2014 рік" 
та прогнозу бюджету міста Києва 

на 2015–2016 роки
Розпорядження № 104 від 29 січня 2014 року

Відповідно до статей 21, 76 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України "Про місцеве самовря)
дування в Україні", статті 17, 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1.� Схвалити� прое
т� рішення� Київсь
ої

місь
ої� ради� "Про� бюджет� міста� Києва� на

2014�рі
",�що�додається.

2�Схвалити�Про�ноз�бюджет��міста�Києва

на�2015—2016�ро
и,�що�додається.

3.� Схвалити� прое
т� рішення� Київсь
ої

місь
ої�ради�"Про�про�рам��е
ономічно�о� і

соціально�о� розвит
�� міста� Києва� на� 2014

рі
",�що�додається.

4.�Департамент��фінансів�і�Департамент�

е
ономі
и�та�інвестицій�ви
онавчо�о�ор�ан�

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

державної� адміністрації)� подати� зазначені

прое
ти� рішень� Київсь
ої� місь
ої� ради� на

роз�ляд� та� затвердження� Київсь
ої� місь
ої

ради.

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

рядження�залишаю�за�собою.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про закріплення нежилих приміщень 
у будинку № 30/1 літ. А 

на бульварі Дружби народів
за комунальним підприємством 
"Київжитлоспецексплуатація"

Розпорядження № 108 від 30 січня 2014 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 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", звернення комунального підприємства "Фармація" від 23 жовтня 2013 року
№ 2595/03/07, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про перенесення трамвайного 
розворотного кільця на вул. Попудренка

Розпорядження № 98 від 25 січня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної

діяльності", "Про дорожній рух", враховуючи рішення Київради від 25 грудня 2008 року № 951/951 "Про пе)
редачу товариству з обмеженою відповідальністю "ПАНОРАМА — ІНВЕСТ" земельної ділянки для будівниц)
тва, експлуатації і обслуговування торговельно)розважального та офісно)готельного комплексу з підзем)
ним паркінгом на вул. Попудренка і довідведеням земельної ділянки на вул. Мурманській, 6 (біля станції
метро "Лісова") у Деснянському районі м. Києва", від 12 липня 2012 року № 779/8116 "Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо)
відальністю "Панорама — Інвест" на вул. Попудренка (біля ст. м. "Лісова") у Деснянському районі м. Києва
для будівництва об'єкта транспортної інфраструктури, розворотного трамвайного кільця", від 23 жовтня
2013 року № 372/9860 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "ПАНОРАМА)ІНВЕСТ" зе)
мельної ділянки для будівництва об'єкта транспортної інфраструктури, розворотного трамвайного кільця
на вул. Попудренка (біля ст. метро "Лісова") у Деснянському районі м. Києва", з метою покращення стану пе)
ревезень на трамвайних маршрутах в лівобережній частині міста, в межах функцій органу місцевого само)
врядування:

1.�Перенести�трамвайне�розворотне�
іль-

це� на� в�л.� Поп�дрен
а� біля� станції� метро

"Лісова".

2.�Ком�нальном��підприємств�� "Київпас-

транс":

2.1.�Демонтаж�трамвайних�
олій�розворотно-

�о�
ільця,�що�підля�ає�перенесенню,�здійснити

в��становленом��поряд
�,�за��мови�б�дівництва

та�введення�в�е
спл�атацію�ново�о�розворотно-

�о�трамвайно�о�
ільця�та�диспетчерсь
ої�станції

на�в�л.�Поп�дрен
а�та�в�л.�М�рмансь
ій,�6�(біля

станції� метро� "Лісова")� замовни
ом� б�дівниц-

тва�ТОВ�"ПАНОРАМА —�ІНВЕСТ".

2.2.� Забезпечити� дотримання� вимо�� за-


онодавства�щодо�поряд
��ви
онання�б�ді-

вельних�робіт.

2.3.�Роботи�ви
онати�з�ідно�з�Правилами

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

шенням�Київсь
ої�місь
ої�ради�від�25��р�д-

ня�2008�ро
��№ 1051/1051.

3.�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

1.� За
ріпити� за� 
ом�нальним� підприєм-

ством�"Київжитлоспеце
спл�атація"�на�пра-

ві��осподарсь
о�о�відання�нежилі�приміщен-

ня�за�альною�площею�133,6�
в.�м���б�дин
�

№ 30/1�літ.�А�на�б�льварі�Др�жби�народів.

2.� Ком�нальном�� підприємств�� "Фарма-

ція"� та� 
ом�нальном�� підприємств�� "Київ-

житлоспеце
спл�атація"� здійснити� прий-

мання-передач�� нежилих� приміщень,� за-

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

та� надати� 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)�
опії�а
тів�приймання-

передачі.

3.� Унести� зміни� в� додато
� до� розпоря-

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


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

ністрації)� від�29�жовтня�2012�ро
��№ 1897

"Про� за
ріплення� за� 
ом�нальним� підпри-

ємством� "Фармація"� нежилих� приміщень",

а�саме:

��позиції�70�цифри�"396,1"�замінити�циф-

рами�"262,5".

�� позиції� "Всьо�о"� цифри� "22571,38"� за-

мінити�цифрами�"22437,78".

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 продовження строку дії дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 109 від 30 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�роз-

порядження,�є�дійсним�до�за
інчення�стро
�

йо�о� дії,� а� �� випад
�� змін� �� за�альномісь
их

вимо�ах� (підходах)�щодо� розташ�вання� зов-

нішньої� ре
лами,� я
і� з�мовлюють� неможли-

вість�розташ�вання�відповідно�о�ре
ламно�о

засоб�,—�до�настання�та
их�змін���за�ально-

місь
их�вимо�ах�(підходах).

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)

30.01.2014�№�109

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії якого продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 22015�08�П�1 ТОВ "РТМ — 
Україна"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, 
просп. Петра Григоренка, 29

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
закінченого будівництвом об'єкта

Розпорядження № 106 від 30 січня 2014 року
Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України

"Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080
"Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури", враховуючи клопотання то)
вариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Інтергал" від 06 грудня 2013 року № 06)12/2013)км. декла)
рацію про готовність об'єкта до експлуатації від 19 листопада 2013 року № КВ143133230165 та протокол № 04)
12/13 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Інтергал" від 04 груд)
ня 2013 року, з метою ефективного використання майна комунальної власності територіальної громади м.
Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва� за
інчений� б�дівництвом� об'є
т� "До-

ш
ільний� навчальний� за
лад� на� в�л.� Петра

Дехтярен
а,�31�в�Оболонсь
ом��районі�м.�Ки-

єва"�(нове�б�дівництво�(
ате�орія�с
ладності

III)�за�альною�площею�1760,00�
в.�м,�вартістю

13 462,80�тис.��рн.

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

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

Оболонсь
ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 6 11 лютого 2014 року

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

жавній�адміністрації�спільно�з�товариством�з

обмеженою� відповідальністю� "Фірма� "Інтер-

�ал"� здійснити� в� �становленом�� поряд
�

приймання-передач�� 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�а-

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

державної�адміністрації).

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

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 110 від 30 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 16.1.2 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)

від�30.01.2014�№�110

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 19764�07 ТОВ "Б'юті
індастрі груп"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,93 Солом'янський район, 
вул. Народного ополчення, 
5�А

2. 19765�07 ТОВ "Б'юті
індастрі груп" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді 

0,93 Солом'янський район, 
вул. Народного ополчення, 
5�А

3. 01592�03 ТОВ ВКФ "АМК
Лтд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,6 Печерський район, 
вул. Перспективна, 3

4. 12787�06 ТОВ "Київське" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,99 Печерський район,
вул.Хрещатик, 27

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження змін 
до статуту комунального підприємства 

Київської міської ради 
"Київдорсервіс"

Розпорядження № 113 від 31 січня 2014 року
Відповідно до частини четвертої стаггі 57 та частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України,

частини третьої статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб)під)
приємців", рішень Київської міської ради від 27 листопада 2003 року № 216/1090 "Про заходи щодо поліп)
шення роботи по організації дорожнього руху, розвитку мережі паркінгів, автостоянок, місць для паркуван)
ня та інших об'єктів дорожнього сервісу в м. Києві", від 30 грудня 2010 року № 573/5385 "Про бюджет міста
Києва на 2011 рік", від 29 грудня 2011 року № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", від 20 вересня
2012 року № 38/8322 "Про передачу майна комунальної власності територіальної громади міста Києва", від
08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", з метою приведення у відповідність до
вимог чинного законодавства України статутних документів комунального підприємства "Київдорсервіс", в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�стат�т��
ом�наль-

но�о� підприємства� Київсь
ої� місь
ої� ради

"Київдорсервіс",� затверджено�о� розпоря-

дженням� Київсь
ої� місь
ої� державної� адмі-

ністрації�від�22�
вітня�2004�ро
��№ 680,�ви-


лавши�йо�о�в�новій�реда
ції,�що�додається.

2.�Ком�нальном��підприємств��"Київдорсер-

віс"� здійснити� передбачені� за
онодавством

У
раїни�заходи�щодо�державної�реєстрації�змін

до�стат�т��підприємства.

3.�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

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

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

Про затвердження 
передавального акта товариства 
з обмеженою відповідальністю 

"Музей міста Києва"
Розпорядження № 115 від 31 січня 2014 року

Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців", рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року
№ 395/9452 "Про припинення товариства з обмеженою відповідальністю "Музей міста Києва" шляхом при)

єднання до Музею історії міста Києва", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ)
ської міської державної адміністрації) від 02 серпня 2013 року № 1320 "Про організаційно)правові заходи,
пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 395/9452":

Затвердити�передавальний�а
т�товариства�з�обмеженою�відповідальністю�"М�зей�міста�Ки-

єва",�що�додається.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчої органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30 грудня 2013 року №2346 
“Про проведення інвестиційного конкурсу 

із залучення інвестора до будівництва 
та експлуатації готельно)апартаментного комплексу) 

з розважальним закладом, об'єктами торгівлі, 
офісним центром та підземним паркінгом 

на вул. Інститутській, 3)5"
Розпорядження № 122 від 31 січня 2014 року

Відповідно до статей 6, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", враховуючи листи това)
риства з обмеженою відповідальністю "Історія міста" від 15 січня 2014 року № 03, компанії "КREDERI LTD" від
14 січня 2014 року № 14/01)1 та від 14 січня 2014 року № 14/01)2. в межах функцій органу місцевого самовря)
дування:

І.� Вважати� та
им,� ню� втратило� чинність,

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

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

жавної�адміністрації)�від�30��р�дня�2013�ро-


��№ 2346�"Про�проведення�інвестиційно�о


он
�рс�� із� зал�чення� інвестора� до� б�дів-

ництва� та� е
спл�атації� �отельно-апарта-

ментно�о�
омпле
с��з�розважальним�за
ла-

дом,� об'є
тами� тор�івлі,� офісним� центром

та� підземним� пар
ін�ом� на� в�л.� Інстит�т-

сь
ій,�3-5".

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

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

Київсь
ої� місь
ої� державної� адміністрації

Крамарен
а�Р.�М.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва закінченого будівництвом об'єкта
Розпорядження № 118 від 31 січня 2014 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080
"Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури", враховуючи звернення
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26 листопада 2013 року № 8281/27/2/103,
товариства з обмеженою відповідальністю "Максимум" від 08 листопада 2013 року № 08)11/2013)км, серти)
фікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта (серія IV № 164132740705), виданий 01 жовтня 2013 ро)
ку Державною архітектурно)будівельною інспекцією України, акт готовності об'єкта до експлуатації від 26
вересня 2013 року та протокол № 10/10)13 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідаль)
ністю "Максимум" від 21 жовтня 2013 року, з метою ефективного використання майна комунальної власно)
сті територіальної громади м. Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва� за
інчений� б�дівництвом� об'є
т� "До-

ш
ільний�навчальний�за
лад"�на�140�місць�на

в�л.� Вос
ресенсь
ій,� 14-В� �� Дніпровсь
ом�

районі�м.�Києва�(нове�б�дівництво�(IV�
ате�о-

рія)�за�ально�о�площею�1712,52�
в.�м,�вартіс-

тю�18152,35�тис.��рн.

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

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

Дніпровсь
ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації.

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

жавній�адміністрації�спільно�з�товариством�з

обмеженою� відповідальністю� "Ма
сим�м"

здійснити�в��становленом��поряд
��прийман-

ня-передач�� об'є
та,� зазначено�о� �� п�н
ті� 1

цьо�о� розпорядження,� та� надати� а
т� прий-

мання-передачі� до� Департамент�� 
ом�наль-

ної� власності� м.� Києва� ви
онавчо�о� ор�ан�

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

жавної�адміністрації).

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

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

об'єктів електропостачання до житлового будинку 
на вулиці Кошиця, 9)Б

Розпорядження № 117 від 31 січня 2014 року
Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь)

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери)
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної ін)
фраструктури", враховуючи звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "УСПІХ)2007"
від 26 грудня 2013 року № 42 та протокол загальних зборів від 31 січня 2013 року № 8, з метою надійного ут)
римання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядуван)
ня:

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

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

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

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

ЇВЕНЕРГО"� об'є
ти� еле
тропостачання� об'-

єднання� співвласни
ів� ба�ато
вартирно�о

б�дин
��"УСПІХ-2007"�з�ідно�з�додат
ом�до

цьо�о� розпорядження� в� межах� та� на� �мо-

вах,� визначених� ��одою� щодо� реалізації

прое
т���правління�та�реформ�вання�енер-

�етично�о� 
омпле
с�� м.� Києва� від

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

�
ладеною� між� ПАТ� "Київенер�о"� та� ви
о-

навчим�ор�аном�Київсь
ої�місь
ої�ради�(Ки-

ївсь
ою� місь
ою� державною� адміністра-

цією).
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2. Департамент ом нальної власності м. Києва ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) забезпечити приймання-передач об'-
є тів еле тропостачання, зазначених п н ті 1 цьо о розпо-
рядження на мовах, визначених відповідною одою.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти

на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції — ерівни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) П занова О. Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про передачу цілісного майнового комплексу комунального підприємства 
"Молочна фабрика%кухня" виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)  
до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

Розпорядження № 133 від 3 лютого 2014 року
Відповідно до статті 319 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини

п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про
впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та
об'єктів соціальної інфраструктури", враховуючи протокол від 25 грудня 2013 року наради з питання визначення подальшої долі КП "Молочна
фабрика%кухня" на вул. Електротехнічній, 10 у Деснянському районі м. Києва, звернення Деснянської районної в місті Києві державної адмініс%
трації від 20 листопада 2013 року № 102/05/40%8733, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Передати цілісний майновий омпле с ом нально о під-
приємства "Молочна фабри а- хня" ви онавчо о ор ан Ки-
ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
( од з ідно з ЄДРПОУ 24361046), розташований на в л. Еле -
тротехнічній, 10, із сфери правління ви онавчо о ор ан Ки-
ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
до сфери правління Деснянсь ої районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації.
2. Департамент охорони здоров'я ви онавчо о ор ан Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації),
Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) та Деснянсь ій районній в місті Києві державній ад-
міністрації здійснити в становленом поряд приймання-пе-
редач об'є та, зазначено о п н ті 1 цьо о розпорядження.

3. Деснянсь ій районній в місті Києві державній адміністра-
ції розробити зміни до Стат т ом нально о підприємства
"Молочна фабри а- хня" ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) та подати
їх на затвердження ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ій місь ій державній адміністрації).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по лас-

ти на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації — ерівни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) П -
занова О. Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

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

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Філліпова
Андрія Ві торовича в я ості позивача за первісним позовом
справі № 757/23323/13-ц за позовом Філіппова Андрія
Ві торовича до товариства з обмеженою відповідальністю
"Продінтор ", п блічно о а ціонерно о товариства а ціонерно о
бан "Львів" про визнання доповнення № 2 від 9 листопада
2012 ро до до овор пор и від 9 листопада 2011 ро
недійсним за з стрічним позовом п блічно о а ціонерно о
товариства а ціонерно о бан "Львів" до Філіппова Андрія
Ві торовича третя особа: товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "Продінтор " про забор ованості за енеральним до овором
редитної лінії № 80 від 9 листопада 2011 ро , та в я ості
відповідача за з стрічним позовом справі № 757/23323/13-ц за
позовом Філіппова Андрія Ві торовича до товариства з
обмеженою відповідальністю "Продінтор ", п блічно о а ціонер-
но о товариства а ціонерно о бан "Львів" про визнання
доповнення № 2 від 9 листопада 2012 ро до до овор пор и
від 9 листопада 2011 ро недійсним за з стрічним позовом
п блічно о а ціонерно о товариства а ціонерно о бан "Львів"
до Філіппова Андрія Ві торовича третя особа: товариство з
обмеженою відповідальністю "Продінтор " про забор ованості за
енеральним до овором редитної лінії № 80 від 9 листопада
2011 ро , я е призначено на 17 люто о 2014 ро об 11.30 за
адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя
Со олов О.М.)
У разі неяв и в с дове засідання: Філліпова Андрія Ві торовича,

остання відома адреса: м. Київ, пр-т П. Тичини, б д. 13, в. 16,
відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та йо о
відс тність.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає товариство з
обмеженою відповідальністю "Продінтор " в я ості відповідача
справі № 757/23323/13-ц за позовом Філіппова Андрія Ві торовича
до товариства з обмеженою відповідальністю "Продінтор ", п бліч-
но о а ціонерно о товариства а ціонерно о бан "Львів" про виз-
нання доповнення № 2 від 9 листопада 2012 ро до до овор по-
р и від 9 листопада 2011 ро недійсним за з стрічним позовом
п блічно о а ціонерно о товариства а ціонерно о бан "Львів" до
Філіппова Андрія Ві торовича третя особа: товариство з обмеже-
ною відповідальністю "Продінтор " про забор ованості за енераль-
ним до овором редитної лінії № 80 від 9 листопада 2011 ро , я е
призначено на 17 люто о 2014 ро об 11.30 за адресою: м. Київ,
в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача: товариства з обме-
женою відповідальністю "Продінтор ", остання відома адреса:
м. Київ, б л. Лесі У раїн и, 15-А, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни,
справа б де роз лян та їх відс тність.

Державне підприємство "У ре орес рси" отове пе-
редати в оренд о реме індивід ально визначене р хоме
майно, що належить до державної власності, а саме: два
оризонтальних автоматичних преса HCE60FE-8 з онвеє-
ром "56", 2012 ро виробництва, омпанія-виробни PTR
PATRIOT (США). В азані преса знаходяться задовільном
технічном стані.
За більш детальною інформацією щодо мов передачі

пресів в оренд та їх технічних хара теристи , слід зверта-
тись відділ орендних відносин підприємства за телефона-
ми: (044) 238-82-92 та (050) 444-36-38.

Державним підприємством з питань поводження з

відходами я вторинною сировиною 07.02.2014

проведено он рс на право оренди державно о майна,

а саме: автомобіля MAN TGA 26.310 (вантажний сміттєвоз),

о олошення про проведення я о о оп блі овано в азеті

"Хрещати " від 17.01.2014 №5(4405). Переможцем

визнано ПП "ЛЕКСАРС".

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на
6 березня 2014 ро о 10.30 відповідач Христиню Світлан
Володимирівн по справі за позовом Христиню О.А. до Христиню
С.В. про стя нення оштів.

Відповідач а ви ли ається с дове засідання, разі її неяв и
справа роз лядатиметься її відс тність.

С ддя Савиць ий О.А.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості
відповідача Хо Мд. Фазл л в с дове засідання, я е призначено на
10.30, 18.02.2014 ро по цивільній справі за позовом П блічно о
а ціонерно о товариства "БТА Бан " до Хо О сани Сер іївни, Хо
Мд. Фазл л про стя нення забор ованості за редитним до овором
по донарахованих процентах та штрафних сан ціях ( абінет № 9,
пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).

С ддя Н.Д. Б ша

Ре онстр ція вн трішньостанційних систем азопостачання СТ-1
та технічне переоснащення в злів облі аз з доб довою ГРП

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Замовни
Дире тор СВП "Київсь і теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Є.М. Гл ша

Пропозиції та за важення надсилати в місячний термін з дня виход п блі ації за адресою:
01033, м. Київ, в л. Горь о о, 29.

1. Інвестор (замовни ): СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВЕНЕРГО"

Поштова і еле тронна адреса: 01033, м. Київ, в л. Горь о о, 29, тел. 287-84-01,
226-30-71.

E-mail: spvktm@kievenergo.com.ua .

2. Місце розташ вання площадо б дівництва: існ ючий майданчи СТ-1,
м. Київ, в л. Жилянсь а, 85.

3. Хара теристи а діяльності (об'є та): СТ-1 забезпеч є б дівлі міста
Києва арячою водою для опалення, вентиляції та арячо о водопостачання, ГРП
забезпеч є отли СТ-1 природним азом необхідно о тис .

Технічні і техноло ічні дані: річний відп с тепла від СТ-1 — 1227 тис. Г ал.

Ма симальне споживання аз за один — 59,3 тис. б.м/ од. Річне
споживання аз — 162,35 млн. б.м/рі . Термін е спл атації обладнання, що
встановлюється: 30 ро ів.

4. Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності: надійне
забезпечення міста теплопостачанням. План ється доб д вати ГРП для
забезпечення отлів природним азом замість існ ючих застарілих ГРП-1 та ГРП-2
СТ-1, що підвищить надійність теплопостачання, дозволить встановити с часні
системи облі аз .

5. Потреба при б дівництві і е спл атації в рес рсах:

- земельних: додат ово о землевідвод не потрібно, ГРП розміщ ється на
майданчи СТ-1 на місці с лад масла, що демонтоване;

- сировинних: передбачено постачання автомобільним транспортом та
залізницею;

- енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло): річне споживання аз
отлами на теперішній час — 162,35 млн. б.м/рі , на перспе тив —
226,5 млн. б.м/рі ;

- водних: не потрібно (для ГРП);

- тр дових: б дівельно-монтажні роботи б д ть ви онані силами раїнсь их

б дівельних та монтажних ор анізацій. Е спл атація б де здійснюватися
існ ючим е спл атаційним персоналом СТ-1.

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації):
забезпеч є Замовни з ви ористанням існ ючих автомобільних дорі .

7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами:
е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності встановлені відповідними
дозволами на ви иди, с иди та поводження з відходами.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за
варіантами: передбачення заходів з інженерно о захист територій та спор д
в додато до існ ючих не потреб ється.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й
е спл атації) на нав олишнє середовище:

- лімат і мі ро лімат: не впливає;

- повітряне: при б дівництві — ви иди від техні и, при е спл атації —
ви иди метан при профіла тиці та ремонті обладнання;

- водне: не впливає;

- ґр нт: не впливає;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти: не впливає;

- нав олишнє соціальне середовище (населення): не впливає;

- нав олишнє техно енне середовище: не впливає.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання,
тилізації, знеш одження або безпечно о захоронення: поводження з
відходами виробництва здійснюється відповідно до вимо За он У раїни "Про
відходи". При введенні в е спл атацію ново о ГРП збільшення іль ості та
номен лат ри відходів не очі ється.

11. Обся ви онання ОВНС: повний з ідно з ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь ромадсь ості: Участь ромадсь ості передбачена з ідно з
запланованими заходами Замовни а з рах ванням в подальшом ромадсь ої
д м и. Адреса для ознайомлення з матеріалами ОВНС та подачі пропозицій:
м. Київ, в л. Горь о о, 29, тел. 287-84-01, 226-30-71.

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж об'є тів права ом нальної власності територіальної ромади м. Києва:

шляхом ви п :

- нежилі приміщення (підвал) площею 78,50 в. м по в л. Кр ло ніверситетсь а,
14, літ. "А, А1" приватизовано юридичною особою за 627 720 (шістсот двадцять
сім тисяч сімсот двадцять) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 104 620 (сто
чотири тисячі шістсот двадцять) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 17,30 в. м по в л. Артема, 55, літ. "А"
приватизовано фізичною особою за 201 600 (двісті одн тисяч шістсот)
ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 33 600 (тридцять три тисячі шістсот)
ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 48,50 в. м по в л. Толсто о Льва, 17-Б, літ. "Б"
приватизовано фізичною особою за 632 760 (шістсот тридцять дві тисячі
сімсот шістдесят) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 105 460 (сто п'ять
тисяч чотириста шістдесят) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 228,90 в. м по в л. Тимошен а Маршала, 2-Г,
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 466 604 (один мільйон
чотириста шістдесят шість тисяч шістсот чотири) ривні 00 опійо , в том
числі ПДВ — 244 434 (двісті соро чотири тисячі чотириста тридцять чотири)
ривні 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 582,50 в. м по просп. Броварсь ий, 2-В, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 4 720 000 (чотири мільйона сімсот
двадцять тисяч вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 786 680
(сімсот вісімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 35,80 в. м по в л. Артема, 79, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 320 280 (триста двадцять тисяч двісті
вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ — 53 380 (п'ятдесят три
тисячі триста вісімдесят) ривень 00 опійо ;

- нежилі приміщення (цо оль) площею 27,50 в. м по в л. Шота Р ставелі, 15,
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 273 694 (двісті сімдесят три
тисячі шістсот дев'яносто чотири) ривні 80 опійо , в том числі ПДВ —
45 615 (соро п'ять тисяч шістсот п'ятнадцять) ривень 80 опійо ;

шляхом продаж на а ціоні:
- нежилі приміщення (в том числі цо оль) площею 791,0 в. м по

в л. Кривоноса Ма сима, 29, літ. "А" приватизовано юридичною особою за
4 914 671 (чотири мільйона дев'ятсот чотирнадцять тисяч шістсот сімдесят
одна) ривня 00 опійо , в том числі ПДВ — 819 111 (вісімсот дев'ятнадцять
тисяч сто одинадцять) ривень 83 опій и;

- нежилі приміщення площею 843,40 в. м по в л. К рчатова А адемі а, 23,
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 5 168 413 (п'ять мільйонів сто
шістдесят вісім тисяч чотириста тринадцять) ривень 00 опійо , в том числі
ПДВ — 861 402 (вісімсот шістдесят одна тисяча чотириста дві) ривні
17 опійо ;

- нежилі приміщення площею 204,0 в. м по в л. Олеся Гончара, 71, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 1 706 940 (один мільйон сімсот
шість тисяч дев'ятсот соро ) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ —
284 490 (двісті вісімдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто) ривень
00 опійо ;

- нежилі приміщення площею 142,90 в. м по в л. Прорізна, 18-1-Г, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 1 414 026 (один мільйон чотириста
чотирнадцять тисяч двадцять шість) ривень 00 опійо , в том числі ПДВ —
235 671 (двісті тридцять п'ять тисяч шістсот сімдесят одна) ривня 00 опійо ;

- нежилі приміщення (підвал) площею 42,90 в. м по в л. Лютерансь а, 27-
29, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 176 559 (сто сімдесят
шість тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) ривень 60 опійо , в том числі
ПДВ — 29 426 (двадцять дев'ять тисяч чотириста двадцять шість) ривень
60 опійо .

- А ції П блічно о а ціонерно о товариства "А ро омбінат "Калита" ( од
ЄДРПОУ 00857290) іль ості 16 400 000 шт , що належать до
ом нальної власності територіальної ромади м. Києва, придбані 31 січня
2014 р. ТОВ "АГРОДІМ "ЛІДЕР" ( од ЄДРПОУ 38778762) за ціною
5095000,00 рн.

Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К И Й

Р И Ф И А О

Е Л Е Г І Я Р Е Г А Т А

Щ О Д Е Н Н И К О М А Р

А Р О Т У Р А О

Т А Н Е К Д О Т Н О М

И І Р А Н І А К А

К Р И М П О Л К Т О Т

Відповіді на сканворд 



ÄÎÇÂ²ËËß
Хрещатик 8 11 лютого 2014 року

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

Х
�етьман

У	раїни

Р
підводна�с	еля

вид�псевдоніма

теле	анал

те�саме,�що

Іван

місце�для�боїв

�ладіаторів

вели	і

зма�ання�на

вітрильних

с�днах

зар�чни	,

запор�	а���оди

��Давній�Р�сі

пахощі

Е
опис�с�мно-

�о,мрійливо�о

настрою

Щ
діарі�ш

морсь	ий�ра	

А
с�міш�жирів�та

л����для�миття

��би,��ста

наріст�на

дереві

�р�нтова

поверхня�під

водою

бойовий�за	ли	

під�час�ата	и

	рихта

ор�ан�зор�

людини

Т
	орот	а

��морес	а,

жарт

сорт�червоно�о

вина

пісня�на�честь

Аполлона

И
частина

У	раїни

рід

ча�арни	ових

�олонасінних

рослин

Персія,�після

1935�р.

поперечні

нит	и�т	анини

фейхоа

К
війсь	ова

одиниця

є�ип.�бо�

місяця,

м�дрості

Температура —1°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 96 %

Температура +4°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура 0°С

Атм. тиск 746мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 91 %
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Загальний наклад 131855. Замовлення 33992

1970 — ç êîñì³÷íîãî öåíòðó Êà-

ãîñ³ìà íà ñõ³äíîìó óçáåðåææ³

ï³âîñòðîâà Îñóì³ çä³éñíåíî çàïóñê

ïåðøîãî ÿïîíñüêîãî øòó÷íîãî ñó-

ïóòíèêà Çåìë³. Öå äîñÿãíåííÿ çðî-

áèëî ßïîí³þ ÷åòâåðòîþ êîñì³÷-

íîþ äåðæàâîþ ñâ³òó - ïåðøèì áóâ

ÑÐÑÐ (1957), ïîò³ì ÑØÀ (1959) ³

Ôðàíö³ÿ (1965). ×åðåç äâà ì³ñÿö³

ï³ñëÿ ÿïîíö³â ñâ³é øòó÷íèé ñóïóò-

íèê, "Ìàî-1", çàïóñòèëè êèòàéö³. 

1981 — Ãîëîâîþ Ðàäè ì³í³ñòð³â

Ïîëüù³ ïðèçíà÷åíî ãåíåðàëà Âîé-

öåõà ßðóçåëüñüêîãî, êîòðèé äî öüî-

ãî çàéìàâ ïîñò ì³í³ñòðà îáîðîíè;

18 æîâòíÿ öüîãî æ ðîêó â³í ñòàâ ³

ïåðøèì ñåêðåòàðåì ÖÊ ÏÎÐÏ. Ó

ãðóäí³, áîÿ÷èñü çðîñòàþ÷î¿ ïîïó-

ëÿðíîñò³ ïðîôñï³ëêîâîãî ðóõó "Ñî-

ë³äàðí³ñòü" ³ âîºííîãî âòðó÷àííÿ

Ìîñêâè, ßðóçåëüñüêèé îãîëîñèâ

ïðî ââåäåííÿ ó Ïîëüù³ âîºííîãî

ïîëîæåííÿ, ñêàñîâàíîãî ëèøå â

ëèïí³ 1984 ðîêó. 

1991 — ñïèðàþ÷èñü íà ðåçóëü-

òàòè ðåôåðåíäóìó, ïðîâåäåíîãî 9

ëþòîãî, Âåðõîâíà ðàäà Ëèòâè

ïðèéíÿëà êîíñòèòóö³éíèé çàêîí

ïðî íåçàëåæí³ñòü Ëèòâè. 

2011 — â ðåçóëüòàò³ ìàñîâèõ ðå-

âîëþö³éíèõ âèñòóï³â áåççì³ííèé ç

1981 ðîêó Ïðåçèäåíò ªãèïòó Õîñí³

Ìóáàðàê ïîäàâ ó â³äñòàâêó. Â³í ïå-

ðåäàâ âëàäó Âèù³é ðàä³ Çáðîéíèõ

Ñèë. Ó êâ³òí³ Ìóáàðàê áóâ çààðåø-

òîâàíèé ³ â³ääàíèé ï³ä ñóä. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Передбачається, що дивне взуття друкува�
тиметься на 3D�принтері з використанням
матеріалу, виготовленого з синтетичних

примітивних клітин, які відновлюються за ніч.
Реальністю таке взуття зможе стати вже через
40 років. Кросівки з протоклітин стануть дру�
гою шкірою і забезпечать ідеальну опору для
ніг. Вони реагуватимуть на тиск і створювати�
муть додатковий амортизаційний шар в тих
місцях, де це найбільш необхідно.

Концепція кросівок з протоклітин була запропонована лон�

донським дизайнером Шеймс Аден, яка була зачарована тим,

як нові досягнення науки можуть впливати на продукти май�

бутнього. “Протоклітини є однією з форм синтетичної біології,

що розмиває грань між живим і неживим”,— написала вона на

своєму веб�сайті. Взуття складатиметься з примітивних клітин,

званих протоклітинами. Їх будова простіша, ніж у біологічних

клітин. “Вони майже живі, але неживі”,— сказала Аден в інтер�

в’ю MailOnline. Протоклітини, подібно до клітин людського

організму, будуть здатні відновлюватися, проте для того, щоб

взуття зберігало свої біологічні властивості, воно повинно буде

зберігатися в банці, наповненій розчином упродовж ночі. Різні

кольори рідини можуть використовуватися для того, щоб змі�

нити забарвлення взуття, говорить дизайнер.

“Прийшовши додому, вам доведеться піклуватися про таке

взуття так, немов воно є рослиною. Необхідно стежити, щоб

воно мало всі необхідні елементи для регенерації”,— говорить

Аден.

Тоді як перспектива носити взуття, якому немає зносу, вра�

жає уяву, дизайнер думає, що на запровадження її в життя буде

потрібно приблизно 40 років. В даний час, як відзначає дизай�

нер, технологія не може використовуватися для масового ви�

робництва. Над ідеєю взуття з протоклітин Аден працювала

спільно з експертом — доктором Мартіном Ханцзіком, профе�

сором з Університету Південної Данії �

В Англії винайшли живі кросівки, 
які відновлюються за ніч

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 11 ëþòîãî

ОВНИ, та	,�ви�особа�волелюбна,�обожнюєте�неза-

лежність,�одна	�б�нт�вати�проти�правил�і�традицій�є

блюзнірством.� Я	що� хочеться� виплесн�ти� емоції,

спочат	��пере	онайтеся,�що�вас�оточ�ють�люди�ви-

со	ої�д�ховної�	�льт�ри�й�не�поводьтеся,�я	�діти.�

ТЕЛЬЦІ, реалізація� 	ар’єрних� зад�мів� �� розпалі,

втім�не�все�йтиме�добре.�Прибор	айте�емоції,���ро-

бочом�� 	оле	тиві� спіл	�йтеся� лише� на� 	он	ретні

	онстр�	тивні� теми.� На� роботі� слід� дотрим�ватися

с�бординації:� шан�йте� підопічних,� перед� начальс-

твом�не�плаз�йте.�

БЛИЗНЯТА, я	що� привчили� себе� е	ономно� вит-

рачати�сили,�час,��роші,�свято�ви	он�вати�моральні,

професійні,�матеріальні�обов`яз	и�— нія	і�не�аразди

вас�не�спіт	ають.�А�ось�спроби�полін�ватися�чи�доз-

волити�собі�більше,�ніж�треба,�нещадно�	аратим�ть-

ся�справедливою�долею.�

РАКИ, я	що�б�ття�не�ладиться�–�винних�не�ш�	ай-

те.�Ніхто�вам�не�завдасть�найбільше�ш	оди,�я	�ви�са-

мі.�По�іршення�самопоч�ття�або�настрою�	орениться

в�по�аних�звич	ах,�вадах,�я	і�все�ще�ц�п	о�тримають

вас���полоні.�Саме�це�й�спрово	�є��с	ладнення�вза-

ємин�із�близь	ими.�

ЛЕВИ, день� промайне� на� хвилі� повернення� 	ар-

мічних�бор�ів.�Саме���цей�час�мож�ть�на�адати�про

себе� ретельно� прихов�вані� психоло�ічні� 	омпле	си,

страхи,� ілюзії,� витиснені� хворобливі� спо�ади,� я	ими

отр�єна�ваша�підсвідомість.�

ДІВИ, мір	�ючи�про�дале	і�перспе	тиви,�знайте�—

вони�не�райд�жні,�а�зіт	ані�я	�з�білих,�та	�і�чорних�то-

нів.�У� той�же�час�не�про�рам�йте�себе���панічном�

страх�� на� невдачі,� ви� ціл	ом� здатні� вплин�ти� пози-

тивно�на�розвито	�майб�тніх�життєвих�сюжетів.��

ТЕРЕЗИ, б�дьте�пра�матичними�й�дисциплінова-

ними,�зась�емоціям!�Не�дозволяйте�настрою�вплива-

ти� на� прийняття� важливих� ділових,� професійних� рі-

шень.�Я	що�ви� �лава� чи� член� сімейно�о� 	лан�,� тим

�ірше,� від� ви	ористання�сл�жбових�повноважень� чи

заст�пництва�	ровних�родичів�зис	��не�б�де.�

СКОРПІОНИ, не� по	ладайтеся� на� дальню�рідню,

ближній�с�сід�-�	раще�дале	о�о�родича.�Тримайтеся

рідних�місць,�ладьте�з�домочадцями,�сім`я�-�це�дже-

рело�насна�и.�На�все���вас�має�б�ти�власна�д�м	а,

вона�найвірніша.�

СТРІЛЬЦІВ че	ає�фіас	о�я	���се	с�альній,�та	� і��

фінансовій�сфері.�Бор�и�Домо	ловим�мечем�навис-

н�ть�над��оловою:�хтось�вам�винен,�а�	ом�сь�ви�за-

бор��вали...�Втім�т�т�задіяні�	армічні�механізми�і�"р�-

бають"�з�фатальною�нещадністю�обидві�сторони...�

КОЗЕРОГИ�одержимі�бойовим�д�хом,�принаймні

звід	и� він� взявся,�що� спрово	�вало� до� ворожнечі� -

невідомо,� я	ісь� містичні� збі�и� обставин...� Отже,� не

р�байте�з�плеча�і�не�впадайте�в�	райнощі,�	оли�спра-

ви�йд�ть�під��	іс.�

ВОДОЛІЇ, я	що�робота�перетвориться�на�	атор��

через�психоло�ічний�дис	омфорт�–�терпіть� і�мовч	и

працюйте,� прод�	тивний�рез�льтат� перед�сім.�Нас-

правді,� �� сл�жбовій� сфері� останньої� пори� чимало

спо	�с,�одна	�нічо�о�не�вдієш�— це�іспит�долі.�

РИБИ,�бійтеся�стати�спо	�сни	ами�та�розбити�ч�-

же�серце,�а�потім�посміятися�над�жертвою�обман�,

за�що�б�дете�з�одом�по	арані�анало�ічно �
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