
Подяка за звитягу
Повідомлення на квартири отримали 
22 воїни�інтернаціоналісти

Вручення повідомлень про

отримання власних квадрат�

них метрів, а також пам’ятних

подарунків та відзнак від сто�

личної влади відбулося під час

зустрічі керівництва міста з во�

їнами�інтернаціоналістами та

сім’ями воїнів, які загинули в

Афганістані, у Малій залі па�

лацу “Україна”. Для Олексан�

дра Попцова звістка про отри�

мання власного помешкання

стала справжньою несподіван�

кою. “Про це я дізнався напе�

редодні, однак до останнього

не вірив. До цього часу не усві�

домив, що тепер матиму влас�

не помешкання, адже чекав

цього 25 років. Зараз намага�

юся звикнутися з цією дум�

кою”,— ділиться з “Хрещати�

ком” пан Олександр.

На війну в Афганістан чоло�

вік потрапив з першого курсу

університету, коли йому було

всього 18 років. З його курсу

таких бійців було четверо, на

щастя, всі повернулися додому

живими. Про війну, як і всі, хто

пізнав її жахіття, чоловік згаду�

вати не любить. Адже навічно у

пам’ять врізалися картини за�

гибелі товаришів. А от дружба,

яка загартувалась вогнем вій�

ни, залишилась назавжди —

щорічно 8 лютого Олександр

зустрічається з однополчана�

ми, саме цього дня їхній війсь�

ковий підрозділ був виведений

з території Афганістану.

На сьогодні у Києві 12 тисяч

воїнів�афганців, 685 з яких

стали інвалідами війни. Окрім

того, навіть після здобуття не�

залежності Україна продовжи�

ла свою миротворчу діяль�

ність. За цей час наша країна

увійшла до першої двадцятки

найбільш активних держав�

миротворців. У рамках спів�

праці з ООН українські миро�

творці були в Косово, Лівані,

Кувейті, Сьєрра�Леоне, Іраку

та інших державах. Наразі

українські військові викону�

ють миротворчі місії у 8�ми

країнах світу.

Саме тому підтримка во�

їнів�інтернаціоналістів була і

залишається одним із пріори�

тетних напрямків роботи сто�

личної влади. Про це під час

урочистостей заявив голова

КМДА Володимир Макеєнко.

“Ми зібралися тут, щоб подя�

кувати живим та вшанувати

пам’ять тих, хто поліг на аф�

ганській землі та інших куточ�

ках земної кулі, виконуючи

інтернаціональний обов’язок.

Я хочу наголосити, що жодні

політичні події не можуть ста�

ти на заваді повсякденній ро�

боті міської влади, що спря�

мована на турботу про киян,

які її потребують. Про це свід�

чить і сьогоднішня зустріч з

воїнами�інтернаціоналіста�

ми, і виділення житла, і ви�

плати матеріальної допомо�

ги”,— відзначив Володимир

Макеєнко.

Пам’ять загиблих воїнів�ін�

тернаціоналістів вшанували

хвилиною мовчання.

“25 років тому завершилася

військова операція в Афганіс�

тані. Але час не стер спогадів

про цю страшну війну, яка на�

завжди залишила шрам у серці

нашого народу. Ми пам’ята�

ємо про тих, хто не повернув�

ся, і завжди будемо допомага�

ти й підтримувати тих героїв,

які вистояли й не зламалися.

Мало хто розуміє, через що

вам довелося пройти, але я

щиро пишаюся тим, що в

Україні живуть такі люди. Я

бачу у вас силу і мужність, від�

вагу та віру у свою країну. Ви,

як ніхто, знаєте ціну війни і,

думаю, не допустите, щоб ваші

діти та онуки бачили такі жа�

хіття. Попри все я вірю, що ко�

жен із вас завжди буде берегти

мир і спокій у нашій країні”,—

привітала присутніх заступник

міського голови — секретар

Київради Галина Герега �
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На Оболоні та на Подолі 
реконструюють кабельні мережі

Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ íàä³éíîñò³ ñèñòåì åëåê-

òðîïîñòà÷àííÿ ó Êèºâ³ ÏÀÒ “Êè¿âåíåðãî” âëàñ-

íèì êîøòîì çä³éñíèòü ðåêîíñòðóêö³þ êàáåëüíèõ

ìåðåæ íàïðóãîþ 10 êÂò.

Òàê, ðîáîòè âèêîíóâàòèìóòü íà âóëèöÿõ Ñâ³ò-

ëèöüêîãî, ×åðâîíîï³ëüñüê³é, Ïîëóïàíîâà, Àâòî-

çàâîäñüê³é, Øàõòàðñüê³é, Ìåæîâ³é, Â³òðÿí³ Ãîðè,

Âèøãîðîäñüê³é, Ìàê³¿âñüê³é, Çàïàäèíñüê³é, à òà-

êîæ íà ïðîñïåêò³ Ñâîáîäè òà ó ïðîâóëêó Îëåê-

ñàíäðà Áåñòóæåâà â Îáîëîíñüêîìó é Ïîä³ëüñüêî-

ìó ðàéîíàõ ñòîëèö³.

Â³äïîâ³äíî äî ï³äïèñàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ïå-

ðåõîäè ïðî¿æäæèõ ÷àñòèí íà äåÿêèõ âóëèöÿõ

çä³éñíþâàòèìóòüñÿ â³äêðèòèì ñïîñîáîì ³ç ðîç-

ðèòòÿì äîð³ã òà òðîòóàð³â, íà ³íøèõ — çàêðèòèì

ñïîñîáîì, òàê çâàíèì ìåòîäîì ãîðèçîíòàëüíîãî

áóð³ííÿ.

Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò íà òðîòóàðàõ áóäå çà-

áåçïå÷åíî â³ëüíèé ïðî¿çä àâòîòðàíñïîðòó äî

ïðèëåãëèõ áóäèíê³â òà óñòàíîâ. Äëÿ áåçïå÷íîãî

ïðîõîäó ï³øîõîä³â âñòàíîâëÿòü îãîðîæ³ òà, ó ðà-

ç³ íåîáõ³äíîñò³, ï³øîõ³äí³ ì³ñòêè.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò âèêîíàâöÿ çîáîâ’ÿçà-

íî â³äíîâèòè ïîêðèòòÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè ³ òðî-

òóàð³â íà ä³ëÿíêàõ ó ìåæàõ ðîçðèòòÿ.

Ðîáîòè ïëàíóºòüñÿ âèêîíóâàòè ³ç 17 ëþòîãî äî

28 ëèñòîïàäà íèí³øíüîãî ðîêó �

Прокуратура відсудила на користь
киян землю вартістю 30 млн грн

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà çàäîâîëüíèâ

ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè Äàðíèöüêîãî ðàéî-

íó ñòîëèö³ òà çîáîâ’ÿçàâ ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî

ïîâåðíóòè ó âëàñí³ñòü êèÿí çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 4,8 ãà âàðò³ñòþ 30 ìëí ãðí.

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ “Õðåùàòèêó” ïåðøèé çà-

ñòóïíèê ïðîêóðîðà Äàðíèöüêîãî ðàéîíó Ñåðã³é

Øåï³ëü.

Ó 2001 ðîö³ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ï³ä-

ïðèºìñòâî îòðèìàëî ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 4,8 ãà íà âóë. Àðõ³òåêòî-

ðà Âåðáèöüêîãî äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ìàéíîâîãî êîìïëåêñó àâ-

òîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà.

Ïðîòå, ÿê âñòàíîâèëà ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà,

â ïîðóøåííÿ óìîâ äîãîâîðó, îðåíäàð ñèñòåìà-

òè÷íî íå ñïëà÷óâàâ êîøòè çà êîðèñòóâàííÿ çåì-

ëåþ.

“Òàê, ó 2010 ïîñòàíîâîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñ-

òðàòèâíîãî ñóäó áóëî çàäîâîëåíî ïîçîâ ïðîêóðà-

òóðè ðàéîíó ïðî ñòÿãíåííÿ ïîäàòêîâî¿ òà îðåíä-

íî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà çåìëþ ó ðîçì³ð³ 225 òèñ.

ãðí, âò³ì, áîðæíèêîì ð³øåííÿ ñóäó âèêîíàíî íå

áóëî”,— íàãîëîñèâ Ñåðã³é Øåï³ëü.

Çàõèùàþ÷è ³íòåðåñè äåðæàâè, ïðîêóðàòóðà

çâåðíóëàñÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì ùîäî ðîç³ðâàííÿ

äîãîâîðó îðåíäè òà ïîâåðíåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³.

“Íàðàç³ ñóäîì ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè çà-

äîâîëåíî ó ïîâíîìó îáñÿç³”,— ï³äñóìóâàâ ïàí

Øåï³ëü �

“Зеленбудівці” кронували 
понад 3 тисячі дерев у столиці

Íà áóëüâàðàõ òà âóëèöÿõ ñòîëèö³ òðèâàº ðîáîòà

³ç ñàí³òàðíîãî òà ôîðìîâî÷íîãî îáð³çàííÿ êðîí äå-

ðåâ.

Çàãàëîì ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ ôàõ³âö³ ÊÎ “Êè¿âçåëåí-

áóä” êðîíóâàëè ïîíàä 3 000 äåðåâ. ßê çàçíà÷àþòü

ôàõ³âö³, òàêà ïðîöåäóðà äîçâîëÿº ïîäîâæèòè æèò-

òÿ ñòàðèì äåðåâàì òà çàïîá³ãòè ðîçïîâñþäæåííþ

õâîðîá ³ ïàðàçèò³â.

Êð³ì òîãî, ùå íà 656-òè äåðåâàõ “çåëåíáóä³âö³”

âèäàëèëè îìåëó, à òàêîæ çð³çàëè ïîíàä 1 000 ñóõî-

ñò³éíèõ ³ àâàð³éíèõ äåðåâ.

“Ìè ïîñò³éíî ïðîâîäèìî îáñòåæåííÿ òà â÷àñíå

âèäàëåííÿ àâàð³éíèõ íàñàäæåíü, îñê³ëüêè öå áåç-

ïåêà êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà. Õâîð³ òà óðàæåí³ äåðå-

âà º íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèìè ó íåãîäó”,— ïîâ³äî-

ìèâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”

Ìèõàéëî Öàðåíêî �

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

Цього року, 15 лютого, відзначатиметься
25�та річниця виведення радянських
військ із Афганістану. І саме тому, 2014�й
визнано роком учасників бойових дій на

території інших держав. Адже навіть сьогодні
українські військові виконують миротворчі місії у
восьми країнах світу. Особливу увагу цій катего�
рії громадян приділяє і міська влада. Зокрема на�
передодні пам’ятної дати 22 воїни�інтернаціона�
лісти отримали ордери на квартири.
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Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 14 (1283)

СЕРЕДА,
12 лютого
2014 року

Хрещатик 2 12 лютого 2014 року

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про визначення величини опосередкованої вартості найму
(оренди) житла в місті Києві

Розпорядження № 116 від 31 січня 2014 року
Відповідно до статей 10, 16, 20 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", Порядку

визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті, затвердже

ного постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 "Деякі питання реалізації Закону
України "Про житловий фонд соціального призначення", пункту 3 рішення Київської міської ради від 18
червня 2009 року № 621/1677 "Про затвердження величини опосередкованої вартості найму (оренди) жит

ла у м. Києві", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити величин опосеред ованої
вартості найм (оренди) житла в місті Києві
на одн особ за жовтень — р день 2013 ро-

розмірі 450,00 рн.
2. Районним в місті Києві державним адмі-

ністраціям ви ористов вати величин опосе-
ред ованої вартості найм (оренди) житла в
місті Києві на одн особ , визначен п н ті
1 цьо о розпорядження, для встановлення
права ромадян відповідно до за он на соці-

альний вартирний облі та отримання житла
з житлово о фонд соціально о призначення.
3. Контроль за ви онанням цьо о

розпорядження по ласти на заст пни а
олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації К ч а М. І. та олів районних в
місті Києві державних адміністрацій.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 124 від 3 лютого 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 5 дозволів.
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

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

03.02.2014 № 124

Дозволи 
на розміщення зовнішньої реклами, 

строк дії яких продовжується

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 11 березня 2014 ро до 28 листо-
пада 2014 ро ви онання робіт з ре он-
стр ції абельних мереж напр ою 35 В з
част овим розриттям трот арів на в лицях
Білор сь ій, Я іра, Герцена, Довнар-Заполь-
сь о о, Овр ць ій, Мельни ова, Ба ов тів-
сь ій, пров л Деле атсь ом в Шевчен ів-
сь ом районі.
Перехід проїзних частин в лиць Довнар-

Запольсь о о, Я іра, Герцена, Овр ць ої,
Ба ов тівсь ої, пров л Деле атсь о о
здійснити від ритим способом.
Перехід проїзних частин в лиці Мельни о-

ва здійснити за ритим способом — методом
оризонтально о б ріння.
Цей прое т не передбачає повно о або

част ово о пере риття р х на проїзних час-
тинах зазначених в лиць.
2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО":
2.1. Забезпечити дотримання вимо чинно-

о за онодавства щодо поряд ви онання
б дівельних робіт.
2.2. По одити в правлінні ДАІ ГУ МВС

У раїни в м. Києві схем тимчасової ор 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, за 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
Шевчен івсь о о район " м. Києва.
3. Відповідальність за своєчасне та безава-

рійне ви онання робіт по ласти на ерівни а
департамент апітально о б дівництва
СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗ-
ДІЛУ "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" Лесь іва П. Д.
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 Додато

до розпорядження ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
03.02.2014 № 127

Дозволи 
на розміщення зовнішньої реклами, 

що надаються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 06924!04!П!1 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

72 Подільський район, вул. Межигірська
(перехрестя з вул. Набережно!
Луговою)

2. 07303!04 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

54 Дніпровський район, Броварський
проспект/ просп. Визволителів (парний
бік, зелена зона)

3. 07604!05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Дніпровський район, Дніпровська
набережна (перехрестя з вул.
Серафимовича)

4. 07605!05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

72 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання (з'їзд з мосту Патона 
на вул. Серафимовича)

5. 08425!05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо і
(суцільний шит)

36 Голосіївський район, вул. Миколи
Грінченка (100 м до вул. Саперно!
Слобідської, у напрямку центру)

Про виконання робіт з реконструкції кабельних мереж 
напругою 35 кВ на вулицях Білоруській, Якіра, Герцена, 

Довнар
Запольського, Овруцькій, Мельникова, Багговутівській, 
у провулку Делегатському в Шевченківському районі

Розпорядження № 126 від 3 лютого 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, враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧ

НІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" від 25 вересня 2013 року № 030/52/2

8108, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

продовжено з ідно з додат ом до цьо о роз-
порядження, є дійсними до за інчення стро
їх дії, а випад змін за альномісь их ви-
мо ах (підходах) щодо розташ вання зовніш-
ньої ре лами, я і з мовлюють неможливість
розташ вання відповідних ре ламних засо-
бів,— до настання та их змін за альномісь-
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

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 127 від 3 лютого 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. Надати дозволи на розміщення зовніш-
ньої ре лами (далі — дозволи) з ідно з до-
дат ом до цьо о розпорядження іль ості
70 дозволів.
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, надані з ідно з

додат ом до цьо о розпорядження, є дійсни-
ми до за інчення стро їх дії, а випад змін
за альномісь их вимо ах (підходах) щодо

розташ вання зовнішньої ре лами, я і з мов-
люють неможливість розташ вання відповід-
них ре ламних засобів,— до настання та их
змін за альномісь 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

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 33710!13 ТОВ "Арт Радіо" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

32 Голосіївський район, просп. 40!
річчя Жовтня (з'їзд з естакади в
бік Одеської площі, на
розподілювачі)

2. 33704!13 ТОВ "Арт Радіо" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

64 Дарницький район, Дніпровська
набережна, 23 (на розподілювачі)



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 312 лютого 2014 року

3. 38463!13 ПАТ
"Комерційний
банк "Надра"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,955 Шевченківський район, вул.
Артема, 15

4. 38490!13 ТОВ "МД!ГРУП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,69 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 46

5. 33723!13 ТОВ "Арт Радіо" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський район, вул.
Московська, 41 (за парканом на
території військового інституту та
ІНТУ №45/1)

6. 38888!13 ТОВ "РЕКЛАМНЕ
РІШЕННЯ"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський район, вул.
Суворова, 4 (напроти)

7. 38881!13 ТОВ "Сушия" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,98 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 2/1, літера А

8. 38847!13 СПД Внучков
Володимир
Михайлович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,504 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 11

9. 38848!13 СПД Внучков
Володимир
Михайлович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,504 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 11

10. 38864!13 ФО!П Лісова
Наталія
В'ячеславівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,0801 Шевченківський район, вул.
Володимирська, 20/1

11. 39022!13 ТОВ "Какао
плюс"

Тумба, об'ємно!
просторова конструкція,
що стоїть окремо

8,28 Дарницький район, вул.
Ахматової, 33

12. 39104!13 ТОВ "Сушия" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,44 Печерський район, вул. Михайла
Грушевського, 4

13. 39189!13 ТОВ "НД!
УКРАЇНА"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,728 Оболонський район, вул. Марка
Вовчка (стовп № 2 від перехрестя
з вул. Скляренка, біля
Автоцентру)

14. 39185!13 ТОВ "НД!
УКРАЇНА"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,728 Оболонський район, вул. Марка
Вовчка (стовп № 3 від перехрестя
з вул. Скляренка, біля
Автоцентру)

15. 39286!13 ПАТ "Перший
Український
Міжнародний
банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,7625 Шевченківський район, вул.
Якіра, 8, літера А

16. 39354!13 ТОВ "Палац
Орхідей"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,8 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 8

17. 39188!13 ТОВ "НД!
УКРАЇНА"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,728 Оболонський район, вул.
Скляренка (стовп № 2 від
перехрестя з вул. Марка Вовчка,
біля Автоцентру)

18. 39187!13 ТОВ "НД!
УКРАЇНА"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,728 Оболонський район, вул.
Скляренка (перехрестя з вул.
Марка Вовчка, біля Автоцентру)

19. 39186!13 ТОВ "НД!
УКРАЇНА"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,728 Оболонський район, вул.
Скляренка (стовп № 6 від
перехестя з вул. Марка Вовчка,
біля Автоцентру)

20. 39184!13 ТОВ "НД!
УКРАЇНА"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,728 Оболонський район, вул. Марка
Вовчка (стовп № 7 від перехрестя
з вул. Скляренка, біля
Автоцентру)

21. 39183!13 ТОВ "НД!
УКРАЇНА"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,728 Оболонський район, вул. Марка
Вовчка (стовп № 5 від перехрестя
з вул. Скляренка, біля
Автоцентру)

22. 39182!13 ТОВ "НД!
УКРАЇНА"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,728 Оболонський район, вул. Марка
Вовчка(стовп № 1 від перехрестя з
вул. Скляренка, біля Автоцентру)

23. 39181!13 ТОВ "НД!
УКРАЇНА"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,728 Оболонський район, вул.
Скляренка (стовп № 4 від
перехрестя з вул. Марка Вовчка,
біля Автоцентру)

24. 39331!13 ФО!П Юрчук
Інна Аліківна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,3575 Голосіївський район, вул.
Червоноармійська, 84/20

25. 39192!13 ТОВ "НД!
УКРАЇНА"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,728 Оболонський район, вул. Марка
Вовчка (стовп № 8 від перехрестя
з вул. Скляренка, біля
Автоцентру)

26. 39191!13 ТОВ "НД!
УКРАЇНА"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,728 Оболонський район, вул. Марка
Вовчка (стовп № 6 від перехрестя
з вул. Скляренка, біля
Автоцентру)

27. 39190!13 ТОВ "НД!
УКРАЇНА"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,728 Оболонський район, вул. Марка
Вовчка (стовп № 4 від
перехрекстя з вул. Скляренка,
біля Автоцентру)

28. 39055!13 ПАТ
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,08 Подільський район, вул. Спаська,
5

29. 39326!13 ФО!П Єгоров
Олександр
Олександрович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,65 Голосіївський район, вул.
Горького, 24

30. 39284!13 ПАТ "Перший
Український
Міжнародний
банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,66 Шевченківський район, вул.
Якіра, 8, літера А

31. 39195!13 ТОВ "НД!
УКРАЇНА"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,728 Оболонський район, вул.
Скляренка (стовп № 1 від
перехрестя з вул. Марка Вовчка ,
біля Автоцентру)

32. 39194!13 ТОВ "НД!
УКРАЇНА"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,728 Оболонський район, вул.
Скляренка (стовп № 3 від
перехрестя з вул. Марка Вовчка,
біля Автоцентру)

33 39193!13 ТОВ "НД!
УКРАЇНА"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,728 Оболонський район, вул.
Скляренка (стовп № 5 від
перехрестя з вул. Марка Вовчка,
біля Автоцентру)

34. 38985!13 ПАТ
"ІМЕКСБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,6375 Солом'янський район, бульв.
Чоколівський, 35!А

35. 39019!13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 2/1, літера А

36. 39018!13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 2/1, літера А

37. 38954!13 ПАТ
"Прокредитбанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,232 Подільський район, вул. Спаська,
5

38. 39363!13 ТОВ "АЛЛО
ПІЦА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,42 Дарницький район, вул.
Архітектора Вербицького, 18

39. 39432!13 ПАТ
Комерційний
банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,72 Святошинський район, вул.
Симиренка, 2/19

40. 39283!13 ПАТ "Перший
Український
Міжнародний
банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,4125 Шевченківський район, вул.
Якіра, 8, літера А

41. 39355!13 ПАТ "ВЕСТ
ФАЙНЕНС ЕНД
КРЕДИТ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,16 Печерський район, вул. Ковпака,
17

42. 33907!13 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Дарницьке
шосе, (виїзд з вул. Тепловозної)

43. 33732!13 ГОВ "СВ
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Дніпровський район,
Броварський проспект (перед
виїздом з вул. Попудренка)

44. 38821!13 ТОВ "РЕКЛАМНЕ
РІШЕННЯ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Печерський район, Дніпровський
узвіз (№ 1)

45. 38733!13 ТОВ "БАР ТАЙМ
КВ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

7,95 Печерський район, вул.
Мечникова, 9

46. 38902!13 ФО!П
Сульженко
В`ячеслав
Анатолійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,9372 Печерський район, вул.
Лютеранська, 21

47. 38732!13 ТОВ "БАР ТАЙМ
КВ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

7,95 Печерський район, вул.
Мечникова, 9

48. 38898!13 ФО!П Пупко
Тетяна
Вікторівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,1903 Подільський район, вул.
Вишгородська, 45, будинок "В"
(черга № 2, секція № 1.1)

49. 38916!13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

15,265 Печерський район, вул. Михайла
Грушевського, 4

50. 38865!13 ТОВ "ТУРАВІА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,8 Дарницький район, Дніпровська
набережна, 26!Ж

51. 38844!13 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

13,6476 Печерський район, вул.
Мечникова, 4/1

52. 39332!13 ТОВ "СПОРТ!
СОЛЮШІН"

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

36 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 44!А

53. 39333!13 ТОВ "СПОРТ!
СОЛЮШІН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

41,6416 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 44!А

54. 39334!13 ТОВ "СПОРТ!
СОЛЮШІН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

28,2568 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 44!А

55. 39226!13 ПАТ "ДЕЛЬТА
БАНК"

Рекламна вивіска на    !
будинку (будівлі), споруді

3 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 3

56. 39547!13 ФО!П Зозуля
Василь
Андрійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3 Дарницький район, Дніпровська
набережна, 26!Д

57. 39548!13 ФО!П Зозуля
Василь
Андрійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,7 Дарницький район, Дніпровська
набережна, 26!Д

58. 39510!13 ПАТ
Комерційний
банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,28 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 10!А

59. 39420!13 ПАТ
Комерційний
банк
"ПриватБанк"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

6 Оболонський район,
Оболонський проспект, 52

60. 39421!13 ПАТ
Комерційний
банк
"ПриватБанк"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

6 Оболонський район,
Оболонський проспект, 52

61. 39422!13 ПАТ
Комерційний
банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4 Оболонський район,
Оболонський проспект, 52

62. 38913!13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

15,265 Печерський район, вул. Михайла
Грушевеького, 4

63. 39386!13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,89 Оболонський район,
Московський проспект, 34!В

64. 39364!13 ТОВ "АЛЛО
ПІЦА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

8,14 Дарницький район, вул.
Архітектора Вербицького, 18

65. 33731!13 ТОВ "СВ
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(иризматрон)

36 Печерський район, Набережне
шосе (біля будинку № 14)

66. 39227!13 ПАТ "ДЕЛЬТА
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 8

67. 39536!13 ТОВ "УАРЕСТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,88 Дніпровський район, просп.
Павла Тичини, 1!В

68. 39514!13 ТОВ "Кутик" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,8 Дніпровський район, просп.
Павла Тичини, 1!В

69. 39513!13 ГОВ "Кутик" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3 Дніпровський район, просп.
Павла Тичини, 1!В

70. 39537!13 ТОВ "УАРЕСТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,88 Дніпровський район, просп.
Павла Тичини, 1!В

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 4 12 лютого 2014 року

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 17 люто о 2014 ро до 28 листо-
пада 2014 ро ви онання робіт з ре он-
стр ції абельних мереж напр ою 10 В з
част овим розриттям трот арів на в лицях
Світлиць о о, Червонопільсь ій, Пол панова,
Автозаводсь ій, Шахтарсь ій, Межовій, Віт-
ряні Гори, Виш ородсь ій, Ма іївсь ій, Запа-
динсь ій, проспе ті Свободи, пров л
Оле сандра Бест жева в Оболонсь ом , По-
дільсь ом районах.
Перехід проїзних частин в лиць Світлиць-
ої, Червонопільсь ої, Межової, Вітряні Гори,
Ма іївсь ої, Пол панова, Шахтарсь ої, Ко-
ноплянсь ої, пров л Оле сандра Бест жева
здійснити від ритим способом.
Перехід проїзних частин в лиць Виш ород-

сь ої, Автозаводсь ої, Пол панова, проспе т
Свободи здійснити за ритим способом —
методом оризонтально о б ріння.
2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО":
2.1. Забезпечити дотримання вимо чинно-

о за онодавства щодо поряд ви онання
б дівельних робіт.

2.2. Розробити та по одити в правлінні
ДАІ ГУ МВС У раїни в м. Києві схем тимча-
сової ор анізації дорожньо о р х .
2.3. Під час ви онання б дівельних робіт

на трот арах забезпечити вільний і безпеч-
ний прохід пішоходів та проїзд автотранс-
порт до приле лих б дин ів і станов, вста-
новивши відповідн о орож , а та ож разі
необхідності пішохідні міст и шириною не
менше 1,5 м.
2.4. Роботи, зазначені п н ті 1 цьо о роз-

порядження, при необхідності ви он вати в
тризмінном режимі, забезпеч ючи проїзд
автотранспорт не менше ніж 3,5 м.
2.5. Роботи ви он вати з ідно з Правилами

бла о строю міста 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 типом існ ючо о, по риття трот арів на
повн ширин відновити фі рними еле-
ментами мощення (ФЕМ) та передати їх за
а том ом нальним підприємствам "Шля-
хово-е спл атаційне правління по ремонт
та триманню автомобільних шляхів та спо-
р д на них Оболонсь о о район " м. Києва,
"Шляхово-е спл атаційне правління по

1. Прийняти безоплатно до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва та передати володіння та орист ван-
ня п блічном а ціонерном товариств "Ки-
ївенер о" об'є ти теплопостачання з облад-
нанням та зовнішніми інженерними мережа-
ми жило о б дин № 152-А на в л. Борща-
івсь ій з ідно з додат ом в межах та на
мовах, визначених одою щодо реалізації
прое т правління та реформ вання енер-
етично о омпле с м. Києва від 27 верес-
ня 2001 ро (зі змінами та доповненнями),
ладеною між АЕК "Київенер о" та ви онав-

чим ор аном Київсь ої місь ої ради (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
адміністрації) разом з ом нальним під-
приємством з тримання та е спл атації
житлово о фонд спеціально о призна-
чення "Спецжитлофонд" забезпечити в
становленом поряд прийняття-пере-
дач об'є тів теплопостачання з облад-
нанням та зовнішніми інженерними мере-
жами, зазначених п н ті 1 цьо о розпо-
рядження.
3. 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

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 132 від 3 лютого 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 7 дозволів на розміщення
зовнішньої 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)

03.02.2014 № 132

Перелік дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

Назва об'єкта
теплопостачання

Довжина
тепломереж,

пог. м

Діаметр труб, мм Кіль!
кість
коло!
дязів,

т/камер

Рік
побу!
дови

Балансова вартість, грн

цо гвп ЦО ГВП Первинна Залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Теплові  мережі від
котельні К/к
Борщагівєька, 154 до
т. опуску (повітряна)

47 15,5 2d 219/315 2d 159/250
2d 108/200

! 2012 519907,74 519907,74

Теплові   мережі   від
т. опуску до ТК!2

70 70 2d 219/315 2d 160/200
2d 110/145

3 2012 774330,67 774330,67

Теплові   мережі   від
ТК!2/1 (реконстр.
ТК!1) до стіни
жилого будинку на
вул. Борщагівській,
152!А

6 6 2d 219/315 2d 90/125
2d 63/100

! 2012 66371,20 66371,20

Всього: ! 123 ! ! ! ! 1360609,61 1360609,61

Реконструкція
насосної групи в
котельні К/к
"Борщагівська, 154"
із заміною насосних
агрегатів:

! ! ! ! ! ! ! !

насос Wilo NL
80/200!30!2!12 з
шафою керування 2
компл.

! ! ! ! ! ! 143971,03 143971,03

насос Wilo MVІ!
5212С з шафою
керування 2 компл.

! ! ! ! ! ! 176557,11 176557,11

насос Wilo IPL
65/175!7.5/2 з
шафою керування 2
компл.

! ! ! ! ! ! 63540,21 63540,21

насос Wilo IРL
32/110!075 з шафою
керування 2 компл.

! ! ! ! ! ! 47094,85 47094,85

насос Wilo IL 50/210!
11/2 з шафою
керування

! ! ! ! ! ! 118530,67 118530,67

Щит силовий ! ! ! ! ! ! 5347,50 5347,50

Трубопроводи ! ! ! ! D 16!150 ! 371518,58 371518,58

Всього: ! ! ! ! ! ! 926559,95 926559,95

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 01532!03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Басейна, 23/52 (зелена
зона)

2. 07446!05 СПІЛЬНЕ УКРАІНСЬКО!
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО!
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНСТВО "АLТЕR!V" У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Басейна, 12 (бульварна
частина, на газоні)

3. 07447!05 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО!
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО!
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНСТВО "АLТЕR!V" У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Басейна, 12 (бульварна
частина, на газоні)

4. 27861!11 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛОМБАРД РОЗМАН І
КОМПАНІЇ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,75 Шевченківський район,
вул. Щербакова, 56/7!А

5. 30542!12 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,5 Дніпровський район,
бульв. Русанівський, 2/8

6. 32277!13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,96 Оболонський район,
просп. Героїв Сталінграда,
8, корпус № 5

7. 32360!13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,495 Оболонський район,
просп. Героїв Сталінграда,
8, корпус № 5

Про прийняття та передачу 
об'єктів теплопостачання 

з обладнанням та зовнішніми інженерними мережами 
жилого будинку № 152
А на вул. Борщагівській

Розпорядження № 140 від 5 лютого 2014 року
Відповідно до статті 30 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 лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фон

ду спеціального призначення "Спецжитлофонд" від 15 липня 2013 року № 056/24
4129, в межах функцій ор

гану місцевого самоврядування:

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

03.02.2014 № 140

Об'єкти теплопостачання з обладнанням та зовнішніми 
інженерними мережамижилого будинку № 152
А на вул. Борщагівській, 

які приймаються до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва та передаються у володіння та користування 

публічному акціонерному товариству "Київенерго"

Про виконання робіт 
з реконструкції кабельних мереж напругою 10 кВ 

на вулицях Світлицького, Червонопільській, Полупанова, 
Автозаводській, Шахтарській, Межовій, Вітряні Гори, 

Вишгородській, Макіївській, Западинській, 
проспекті Свободи, у провулку Олександра Бестужева 

в Оболонському, Подільському районах
Розпорядження № 138 від 5 лютого 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 27 вересня 2013 року
№ 030/52
8175, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

ремонт та триманню автомобільних шля-
хів та спор д на них Подільсь о о район "
м. Києва.
3. Відповідальність за своєчасне та

безаварійне ви онання робіт по ласти на
ерівни а департамент апітально о б -
дівництва СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕ-
НОГО ПІДРОЗДІЛУ "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧ-

НІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Лесь іва
П. Д.
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.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 512 лютого 2014 року

Про затвердження змін 
до статутів санаторно�курортних установ 

охорони здоров'я м. Києва
Розпорядження № 131 від 3 лютого 2014 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення ус�
тановчих документів закладів охорони здоров'я у відповідність до вимог законодавства України, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Дитячо�о

спеціалізовано�о� санаторію� "Л�чезарний"

Київсь�о�о�місь�о�о�дитячо�о�санаторно-��-

рортно�о� медично�о� об'єднання,� затвер-

джено�о� розпорядженням� ви�онавчо�о� ор-

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

�ої� державної� адміністрації)� від� 18� липня

2008�ро���№ 979,�ви�лавши�йо�о�в�новій�ре-

да�ції,�що�додається.

2.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Дитячо�о

спеціалізовано�о� санаторію� ім.� Рози� Лю�-

семб�р��Київсь�о�о�місь�о�о�дитячо�о�сана-

торно-��рортно�о� медично�о� об'єднання,

затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�18�лип-

ня�2008�ро���№ 979,�ви�лавши�йо�о�в�новій

реда�ції,�що�додається.

3.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Дитячо�о

спеціалізовано�о� санаторію� "Ал�п�а"� Київ-

сь�о�о� місь�о�о� дитячо�о� санаторно-��-

рортно�о� медично�о� об'єднання,� затвер-

джено�о� розпорядженням� ви�онавчо�о� ор-

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

�ої� державної� адміністрації)� від� 18� липня

2008�ро���№ 979,�ви�лавши�йо�о�в�новій�ре-

да�ції,�що�додається.

4.� Санаторно-��рортним� �становам� охо-

рони�здоров'я�зареєстр�вати�зміни�до�ста-

т�тів� �� поряд��,� встановленом�� за�онодав-

ством�У�раїни.

5.� 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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

18�липня�2008�ро���№�979

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

03.�02.�20014�№�131

СТАТУТ
ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ “ЛУЧЕЗАРНИЙ" 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ" У МІСТІ КИЄВІ

(Нова редакція)

(Ідентифікаційний код 02774007)

м. Київ–2014

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дитячий спеціалізований санаторій "Лучезарний" Територіального медичного об'єднан$

ня "САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ" у місті Києві (далі — Установа) є бюджетною неприбутко$

вою установою, заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва, під$

порядкований Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Ки$

ївської міської державної адміністрації) (далі — Департамент охорони здоров'я) та входить до

складу Територіального медичного об'єднання "САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ" у місті Києві.

1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, поста$

новами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Ка$

бінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського

міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад$

міністрації), наказами Міністерства охорони здоров'я України, Департаменту охорони здоров'я

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), цим

Статутом та іншими нормативно$правовими актами.

1.3. Установа має самостійний баланс, рахунки у відповідних органах Державної казначей$

ської служби України, здійснює бухгалтерський і первинний медичний облік, веде статистичну

звітність у встановленому законодавством порядку.

1.4. Найменування Установи: 

Повне найменування: Дитячий спеціалізований санаторій "Лучезарний" Територіального ме$

дичного об'єднання "САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ" у місті Києві.

Скорочене найменування: Дитячий$ спеціалізований санаторій "Лучезарний".

1.5. Місцезнаходження Установи: вул. Пушкіна, 92, м. Євпаторія, Автономна Республіка

Крим.

1.6. Установа є юридичною особою, має штамп встановленого зразка, печатку із власним

найменуванням.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
2.1. Установа створюється і функціонує з метою інтеграції і ефективного використання ре$

сурсів для досягнення найкращих результатів у наданні спеціалізованої санаторно$курортної

медичної допомоги дитячому населенню м. Києва. Головним завданням Установи є забезпе$

чення потреб населення у кваліфікованій і доступній санаторній медичній допомозі.

2.2. Предметом діяльності Установи є:

медична практика;

надання якісної спеціалізованої санаторної медичної допомоги;

спеціалізацією є лікування захворювань органів дихання, захворювань опорно$рухового апа$

рату (сколіотична хвороба І ступеня, сколіотична осанка);

розробка та впровадження в практику прогресивних методів санаторного лікування;

надання консультативно$діагностичних послуг дитячому населенню;

створення належних умов для супроводження санаторно$лікувальної практики;

створення умов для ефективного санаторного лікування хворого дитячого населення, вико$

нуючи контроль за якістю лікування, харчування та виховання дитячого населення;

надання санаторно$курортних послуг;

забезпечення санаторно$курортного лікування дитячого населення;

надання кваліфікованої санаторної допомоги дитячому населенню міста Києва, згідно з ме$

дичним профілем Установи;

надання санаторно$курортного лікування хворому дитячому населенню за рахунок спеціаль$

них коштів;

надання платних медичних послуг згідно із законодавством України;

здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України.

Якщо для провадження деяких видів діяльності, передбачених цим пунктом, необхідний спе$

ціальний дозвіл, Установа отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
3.1. Відносини Установи з підприємствами, установами, організаціями та громадянами в усіх

сферах господарської діяльності будуються на договірних засадах згідно із законодавством

України.

3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також

коштів, отримання яких передбачено законодавством України.

3.3. Установа реалізує в повному обсязі свої права і обов'язки у сферах планування, матері$

ально$технічного постачання, організації праці та заробітної плати, фінансів, цін, кредиту,

природокористування та охорони навколишнього природного середовища, передбачених за$

конодавством України.

3.4. Установа є розпорядником коштів бюджету в межах бюджетних асигнувань у відповідно$

му бюджеті.

4. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
4.1. Управління Установою здійснює директор (далі — Керівник) на основі єдиноначально$

сті. Керівник Установи несе персональну відповідальність за діяльність Установи.

4.2. Керівник Установи призначається на посаду і звільняється з посади наказом директо$

ра Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) на контрактній основі за поданням директора Територіаль$

ного медичного об'єднання "САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ" у місті Києві та за погоджен$

ням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом

обов'язків.

Заступники Керівника Установи призначаються на посаду і звільняються з посади наказом

Керівника Установи.

Головний бухгалтер Установи призначається на посаду і звільняється з посади наказом Керів$

ника Установи за погодження з органами Державної казначейської служби України.

Інші працівники Установи призначаються на посаду і звільняються з посади наказом Керів$

ника Установи.

4.3. Керівник самостійно вирішує всі питання діяльності Установи, в межах своїх повнова$

жень:

видає накази, обов'язкові до виконання всіма працівниками;

вживає заходів до заохочення працівників та накладає стягнення;

затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, складає штатний роз$

пис Установи у межах встановлених фондів оплати праці та нормативів чисельності працівни$

ків і подає на затвердження директору Департаменту охорони здоров'я;

подає на затвердження директору Департаменту охорони здоров'я кошторис, план асигну$

вань на бюджетний рік.

4.4. Керівник діє від імені Установи, без доручення представляє її інтереси в усіх підприєм$

ствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, державних органах влади та ор$

ганах місцевого самоврядування, в межах наданих повноважень укладає договори, видає дору$

чення, має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах Установи.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
5.1. В Установі для найбільш повного використання трудового потенціалу і створення умов

для високоефективної діяльності кожного працівника:

5.1.1. Проводиться атестація та раціоналізація робочих місць, визначається їх кількість. 

5.1.2. Встановлюються форми організації праці працівників, здійснюється тарифікація та

встановлюються працівникам надбавки до посадового окладу за високу якість, складність та

напруженість у роботі, професійну майстерність та інші доплати і надбавки згідно із законодав$

ством України. Премії, надбавки до посадового окладу для директора та його заступників вста$

новлюються відповідно до наказу Територіального медичного об'єднання "САНАТОРНОГО

ЛІКУВАННЯ" у місті Києві за попереднім поданням Установи.

5.1.3. Встановлюється режим робочого часу, а також тривалість додаткових відпусток, згідно

із законодавством України про працю.

5.2. Оплата праці працівників Установи здійснюється згідно з відповідними постановами Ка$

бінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, іншими норматив$

но$правовими актами в межах асигнувань, визначених кошторисом.

5.3. Відносини працівників і Установи будуються на основі безстрокових або, в разі необхід$

ності, строкових трудових договорів (контрактів), умови яких визначаються відповідно до за$

конодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інст$

рукцій та за угодою між Установою та відповідним працівником.

Установа зобов'язана виконати всі види обов'язкового соціального страхування своїх робіт$

ників, а також гарантує їм оплату заробітної плати не нижче мінімуму, встановленого законо$

давством.

6. МАТЕРІАЛЬНО�ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ УСТАНОВИ
6.1. Матеріально$технічну базу і кошти Установи складають основні фонди та оборотні кош$

ти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображена у само$

стійному балансі.

6.2. Майно Установи належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва

і закріплюється за нею на праві оперативного управління.

6.3. Витрати на утримання Установи фінансуються за рахунок місцевого бюджету та інших

джерел, передбачених законодавством України.

6.4. Установа має право отримувати плату за надання послуг, виконання робіт у порядку, ви$

значеному законодавством, залучати матеріальні та фінансові ресурси в установленому поряд$

ку, отримувати гранти, дарунки та благодійні внески в межах та у порядку, визначеному зако$

нодавством для бюджетних установ.

6.5. Установа має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: від$

чужувати закріплене за нею майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку),

передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списува$

ти з балансу основні засоби в установленому порядку.

7. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ
7.1. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і на$

дає фінансову та статистичну звітність у порядку, визначеному законодавством України. Фі$

нансова звітність Установи надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконав$

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установлено$

му порядку.

7.2. Перевірка окремих напрямків діяльності Установи здійснюється податковими та іншими

уповноваженими органами відповідно до законодавства України.

7.3. Ревізія та перевірка діяльності Установи здійснюється власником або уповноваженим

ним органом у порядку, визначеному законодавством України.

8. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ
8. Медичні працівники Установи та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або

службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, ін$

тимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім

передбачених законодавчими актами випадків.

9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
9. Зміни та доповнення до Статуту Установи вносяться відповідно до законодавства України

в тому ж порядку, в якому він був затверджений.

10. ПРИПИНЕННЯ УСТАНОВИ
10.1. Припинення Установи здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації за рішенням

власника чи уповноваженого ним органу, за рішенням суду у порядку, встановленому законо$

давством України.

10.2. У разі припинення Установи працівникам, що звільняються, гарантується додержання

їх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.3. У випадку ліквідації Установи її активи, які залишилися після задоволення претензій

кредиторів і членів колективу, використовуються за вказівкою власника.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дитячий спеціалізований санаторій ім. Рози Люксембург Територіального медичного

об'єднання "САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ" у місті Києві (далі — Установа) є бюджетною не$

прибутковою установою, що заснована на комунальній власності територіальної громади міста

Києва, підпорядкована Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Департамент охорони здоров'я) та вхо$

дить до складу Територіального медичного об'єднання "САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ" у місті

Києві.

1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, поста$

новами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Ка$

бінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського

міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад$

міністрації), наказами Міністерства охорони здоров'я України, Департаменту охорони здоров'я

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), цим

Статутом та іншими нормативно$правовими актами.

1.3. Установа має самостійний баланс, рахунки у відповідних органах Державної казначей$

ської служби України, здійснює бухгалтерський і первинний медичний облік, веде статистичну

звітність у встановленому законодавством порядку.

1.4. Найменування Установи:

Повне найменування: Дитячий спеціалізований санаторій ім. Рози Люксембург Територіаль$

ного медичного об'єднання "САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ" у місті Києві.

Скорочене найменування: Дитячий спеціалізований санаторій ім. Рози Люксембург.

1.5. Місцезнаходження Установи:. Севастопольське шосе, 92, с. Гаспра, Автономна Республі$

ка Крим.

1.6. Установа є юридичною особою, має штамп встановленого зразка, печатку із власним

найменуванням.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
2.1. Установа створюється і функціонує з метою інтеграції і ефективного використання ре$

сурсів для досягнення найкращих результатів у наданні спеціалізованої санаторно$курортної

медичної допомоги дитячому населенню м. Києва. Головним завданням Установи є забезпе$

чення потреб населення у кваліфікованій і доступній санаторній медичній допомозі.

2.2. Предметом діяльності Установи є:

медична практика;

надання якісної спеціалізованої санаторної медичної допомоги;

спеціалізацією є лікування захворювань органів дихання, захворювань шлунково$кишково$

го тракту;

розробка та впровадження в практику прогресивних методів санаторного лікування;

надання консультативно$діагностичних послуг дитячому населенню;

створення належних умов для супроводження санаторно$лікувальної практики;

створення умов для ефективного санаторного лікування хворого дитячого населення, вико$

нуючи контроль за якістю лікування, харчування та виховання дитячого населення;

надання санаторно$курортних послуг;

забезпечення санаторно$курортного лікування дитячого населення;

надання кваліфікованої санаторної допомоги дитячому населенню міста Києва згідно з ме$

дичним профілем Установи;

надання санаторно$курортного лікування хворому дитячому населенню за рахунок спеціаль$

них коштів;

надання платних медичних послуг згідно з законодавством України;

здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України.

Якщо для провадження деяких видів діяльності, передбачених цим пунктом, необхідний спе$

ціальний дозвіл, Установа отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
3.1. Відносини Установи з підприємствами, установами, організаціями та громадянами в усіх

сферах господарської діяльності будуються на договірних засадах згідно із законодавством

України.

3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також

коштів, отримання яких передбачено законодавством України.

3.3. Установа реалізує в повному обсязі свої права і обов'язки в сферах планування, матері$

ально$технічного постачання, організації праці та заробітної плати, фінансів, цін, кредиту,

природокористування та охорони навколишнього природного середовища, передбачених за$

конодавством України.

3.4. Установа є розпорядником коштів бюджету в межах бюджетних асигнувань у відповідно$

му бюджеті.

4. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
4.1. Управління Установою здійснює директор (далі — Керівник) на основі єдиноначально$

сті. Керівник Установи несе персональну відповідальність за діяльність Установи.

4.2. Керівник Установи призначається на посаду і звільняється з посади наказом директо$

ра Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) на контрактній основі за поданням директора Територіаль$

ного медичного об'єднання "САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ" у місті Києві та за погоджен$

ням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом

обов'язків.

Заступники Керівника Установи призначаються на посаду і звільняються з посади наказом

Керівника Установи.

Головний бухгалтер Установи призначається на посаду і звільняється з посади наказом Керів$

ника Установи за погодження з органами Державної казначейської служби України.

Інші працівники Установи призначаються на посаду і звільняються з посади наказом Керів$

ника Установи.

4.3. Керівник самостійно вирішує всі питання діяльності Установи, в межах своїх повнова$

жень:

видає накази, обов'язкові до виконання всіма працівниками;

вживає заходів до заохочення працівників та накладає стягнення;

затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, складає штатний роз$

пис Установи у межах встановлених фондів оплати праці та нормативів чисельності працівни$

ків і подає на затвердження директору Департаменту охорони здоров'я;

подає на затвердження директору Департаменту охорони здоров'я кошторис, план асигну$

вань на бюджетний рік.

4.4. Керівник діє від імені Установи, без доручення представляє її інтереси в усіх підприєм$

ствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, державних органах влади та ор$

ганах місцевого самоврядування, в межах наданих повноважень, укладає договори, видає дору$

чення, має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах Установи.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
5.1. В Установі для найбільш повного використання трудового потенціалу і створення умов

для високоефективної діяльності кожного працівника:

5.1.1. Проводиться атестація та раціоналізація робочих місць, визначається їх кількість.

5.1.2. Встановлюються форми організації праці працівників, здійснюється тарифікація та

встановлюються працівникам надбавки до посадового окладу за високу якість, складність та

напруженість у роботі, професійну майстерність та інші доплати і надбавки згідно із законодав$

ством України. Премії, надбавки до посадового окладу для директора та його заступників вста$

новлюються відповідно до наказу Територіального медичного об'єднання "САНАТОРНОГО

ЛІКУВАННЯ" у місті Києві за попереднім поданням Установи.

5.1.3. Встановлюється режим робочого часу, а також тривалість додаткових відпусток, згідно

із законодавством України про працю.

5.2. Оплата праці працівників Установи здійснюється згідно з відповідними постановами Ка$

бінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, іншими норматив$

но$правовими актами в межах асигнувань, визначених кошторисом.

5.3. Відносини працівників і Установи будуються на основі безстрокових або в разі необхід$

ності, строкових трудових договорів (контрактів), умови яких визначаються відповідно до за$

конодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інст$

рукцій та за угодою між Установою та відповідним працівником.

Установа зобов'язана виконати всі види обов'язкового соціального страхування своїх робіт$

ників, а також гарантує їм оплату заробітної плати не нижче мінімуму, встановленого законо$

давством.

6. МАТЕРІАЛЬНО�ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ УСТАНОВИ
6.1. Матеріально$технічну базу і кошти Установи складають основні фонди та оборотні кош$

ти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображена у само$

стійному балансі.

6.2. Майно Установи належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва

і закріплюється за нею на праві оперативного управління.

6.3. Витрати на утримання Установи фінансуються за рахунок місцевого бюджету та інших

джерел, передбачених законодавством України.

6.4. Установа має право отримувати плату за надання послуг, виконання робіт у порядку, ви$

значеному законодавством, залучати матеріальні та фінансові ресурси в установленому поряд$

ку, отримувати гранти, дарунки та благодійні внески в межах та у порядку, визначеному зако$

нодавством для бюджетних установ.

6.5. Установа має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: від$

чужувати закріплене за нею майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку),

передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списува$

ти з балансу основні засоби в установленому порядку.

7. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ
7.1. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і на$

дає фінансову та статистичну звітність у порядку, визначеному законодавством України. Фі$

нансова звітність Установи надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконав$

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установлено$

му порядку.

7.2. Перевірка окремих напрямків діяльності Установи здійснюється податковими та іншими

уповноваженими органами відповідно до законодавства України.

7.3. Ревізія та перевірка діяльності Установи здійснюється власником або уповноваженим

ним органом у порядку, визначеному законодавством України.

8. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ
8. Медичні працівники Установи та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або

службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, ін$

тимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім

передбачених законодавчими актами випадків.

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
9. Зміни та доповнення до Статуту Установи вносяться відповідно до законодавства України

в тому ж порядку, якому вій був затверджений.

10. ПРИПИНЕННЯ УСТАНОВИ
10. Припинення Установи здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації за рішенням

власника чи уповноваженого ним органу, за рішенням суду у порядку, встановленому законо$

давством України. 

10.2. У разі припинення Установи працівникам, що звільняються, гарантується додержання

їх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.3. У випадку ліквідації Установи її активи, які залишилися після задоволення претензій

кредиторів і членів колективу, використовуються за вказівкою власника.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
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Київсь�ої�місь�ої�ради�
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СТАТУТ 
ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ "АЛУПКА" 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
"САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ" У МІСТІ КИЄВІ

(Нова редакція)

(Ідентифікаційний код 01995901):

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дитячий спеціалізований санаторій "Алупка" Територіального медичного об'єднання

"САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ" у місті Києві (далі Установа) є бюджетною неприбутковою

установою, заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва, під$

порядкований Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) (далі — Департамент охорони здоров'я) та вхо$

дить до складу Територіального медичного об'єднання "САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ" у

місті Києві. 
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1.2. Установа створена шляхом реорганізації Дитячого протитуберкульозного санаторію "Алупка" та є його правонаступником,

який, в свою чергу, створено шляхом реорганізації санаторію для дорослих  "Шахтар" відповідно рішення Київської міської ра%

ди від 24 вересня 1998 року № 5/106 "Про прийняття у власність територіальної громади м. Києва санаторію "Шахтар", розташо%

ваного на території Автономної Республіки Крим у м. Алупці по вул. Ялтинській, 5".

1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради Укра%

їни, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ра%

ди, розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав%

ної адміністрації), наказами Міністерства охорони здоров'я України, Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), цим Статутом та іншими нормативно%правовими акта%

ми. 

1.3. Установа має самостійний баланс, рахунки у відповідних органах Державної казначейської служби України, здійснює бух%

галтерський і первинний медичний облік, веде статистичну звітність у встановленому законодавством порядку. 

1.4. Найменування Установи: 

Повне найменування: Дитячий спеціалізований санаторій "Алупка" Територіального медичного об'єднання "САНАТОРНОГО

ЛІКУВАННЯ" у місті Києві.

Скорочене найменування: Дитячий спеціалізований санаторій "Алупка".

1.5. Місцезнаходження Установи: вул. Ялтинська, 5, м. Алупка, Автономна Республіка Крим.

1.6. Установа є юридичною особою, має штамп встановленого зразка, печатку із власним найменуванням.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
2.1. Установа створюється і функціонує з метою інтеграції і ефективного використання ресурсів для досягнення найкращих ре%

зультатів у наданні спеціалізованої санаторно%курортної медичної допомоги дитячому населенню міста Києва. Головним завдан%

ням Установи є забезпечення потреб населення у кваліфікованій і доступній санаторній медичній допомозі.

2.2. Предметом діяльності Установи є:

медична практика;

надання якісної спеціалізованої санаторної медичної допомоги;

спеціалізацією є лікування захворювань туберкульозу (категорія 5.1 та 5.2), органів дихання, неспецифічних захворювань ор%

ганів дихання, сколіотична хвороба, сколіотична осанка;

розробка та впровадження в практику прогресивних методів санаторного лікування;

надання консультативно%діагностичних послуг дитячому населенню;

створення належних умов для супроводження санаторно%лікувальної практики;

створення умов для ефективного санаторного лікування хворого дитячого населення, виконуючи контроль за якістю лікуван%

ня, харчування та виховання дитячого населення;

надання санаторно%курортних послуг;

забезпечення санаторно%курортного лікування дитячого населення;

надання кваліфікованої санаторної допомоги дитячому населенню міста Києва згідно з медичним профілем Установи;

надання санаторно%курортного лікування хворому дитячому населенню за рахунок спеціальних коштів;

надання платних медичних послуг згідно із законодавством України;

здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України.

Якщо для провадження деяких видів діяльності, передбачених цим пунктом, необхідний спеціальний дозвіл, Установа отри%

мує його в порядку, визначеному законодавством України.

3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
3.1. Відносини Установи з підприємствами, установами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності

будуються на договірних засадах згідно із законодавством України.

3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також коштів, отримання яких передба%

чено законодавством України.

3.3. Установа реалізує в повному обсязі свої права і обов'язки в сферах планування, матеріально%технічного постачання, орга%

нізації праці та заробітної плати, фінансів, цін, кредиту, природокористування та охорони навколишнього природного середо%

вища, передбачених законодавством України.

3.4. Установа є розпорядником, коштів бюджету в межах бюджетних асигнувань у відповідному бюджеті.

4. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
4.1. Управління Установою здійснює директор (далі — Керівник) на основі єдиноначальності. Керівник Установи несе персо%

нальну відповідальність за діяльність Установи.

Закінчення додатка до розпорядження в наступному номері

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

ТОВ "У раїнсь ий фармацевтичний центр"
од ЄДРПОУ 30308486

запрош є повноважено о представни а Компанії "Ро о-
філд Проперті Лімітед", я а є орист вачем с міжної зе-
мельної ділян и по в л. Воровсь о о, 40/13, для по оджен-
ня меж земельної ділян и по в л. Т р енєвсь а, 15 Шев-
чен івсь ом р-ні м. Києва та підписання А т прийом и —
передачі межових зна ів.

З стріч відб деться 17 люто о 2014 р. об 11.00 за адре-
сою: в л. Т р енєвсь а, 15.

У разі неяв и повноважено о представни а омпанії "Ро-
офілд Проперті Лімітед" без поважних причин або при від-
с тності письмових пояснень відмови від по одження, межі
земельної ділян и по в л. Т р енєвсь а, 15 б д ть вважати-
ся по одженими.

О олошення ТОВ "Міжре іональна оординаційно-технічна
фірма "Ве а" в азеті "Хрещати " від 7 люто о 2014 ро № 17
(4417) вважати помил ово оп блі ованим.

Святошинсь а районна в місті Києві
державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд об'є т,
щодо я о о надійшла заява:

- нежитлове приміщення розташоване за адресою: в л. Тер-
нопільсь а, 17, площею 43,4 в.м, для розміщення
ромадсь ої ор анізації діяльність я ої направлена на
підтрим ризових дітей та дітей з обмеженими можли-
востями.

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство "Ди-
ре ція з тримання та обсл ов вання житлово о фонд в
Святошинсь ом районі м. Києва" (в л. Симирен а, 17,
м. Київ, тел. 402-69-82).

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів
з дня п блі ації о олошення.

Телефони для довідо : 450-07-16, 450-07-15.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача:
Присяжню Василя Васильовича, останнє місце реєстрації я о о:
м. Київ, пр-т Бажана, 30, в. 38, в с дове засідання, я е відб деть-
ся 05.03.2014 ро о 15.00 за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а,
аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної справи за позо-
вом ПАТ КБ "Приватбан " до Присяжню Василя Васильовича 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

Савчен о Оле сій Юрійович, зареєстрований за адресою: м. Київ,
в л. Кр псь ої, 10, в. 38, ви ли ається в я ості відповідача Дар-
ниць им районним с дом м. Києва в с дове засідання, я е від-
б деться 27 люто о 2014 ро о 12.00 цивільній справі за позовом
ПАТ "КБ "Приватбан " до Савчен а Оле сія Юрійовича про стя нен-
ня забор ованості.

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леон-
тю Л.К. в приміщенні Дарниць о о районно о с д м. Києва за ад-
ресою: 02099, м. Київ, в л. Севастопольсь а, 14, аб. 4, зал 5.

У разі неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз ля-
н та йо о відс тності з рах ванням наявних справі до азів від-
повідно до чинно о за онодавства.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає:

Царь ов Наталію Борисівн , остання відома адреса проживан-
ня: 01014, м. Київ, в л. Катерини Біло р, 6, в. 26 я відповідача
по цивільній справі № 757/273113-ц за позовом ПАТ КБ "Приват
Бан " до Царь ової Наталії Борисівни про стя нення забор ова-
ності за редитним до овором, я е призначено на 24 люто о
2014 ро на 12.00 і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хреща-
ти , 42-а, аб. 30, під олов ванням с дді Батрин О.В.

Розпорядженням адміністративної оле ії Київсь о о місь о о територіаль-
но о відділення АМКУ розпочато роз ляд справи № 154-03/11.13 за озна ами
пор шення ТОВ "Київ онстр ція" (ідентифі аційний од 37354738) та ТОВ "Ін-
дастріал-Інвест" (ідентифі аційний од 37616551), передбачено о п. 4 ч. 2 ст. 6
За он У раїни "Про захист е ономічної он ренції"", ви ляді анти он рен-
тних з оджених дій, я і стос ються спотворення рез льтатів тор ів під час про-
ведення ДТГО "Львівсь а залізниця" за півлі дрот сталево о та атан и.

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень площею 38,6 в.м на в л. Костянтинівсь а, 20/14, літ. "А"

Назва об'є та: Нежитлове приміщення площею 38,6 в.м

Адреса: 04071, м. Київ, в л. Костянтинівсь а, 20/14, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Дире ція з п-
равління та обсл ов вання житлово о фонд Подільсь о о район
міста Києва".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежитлове приміщення площею 38,6 в.м.

За інформацією Управління охорони льт рної спадщини б ди-
но , в я ом розташований об'є т приватизації, занесений до Дер-
жавно о реєстр нер хомих пам'ято У раїни я пам'ят а архіте т ри
місцево о значення, охоронний № 902-Кв.

Ціна об'є та без ПДВ — 372 074 (триста сімдесят дві тисячі сімде-
сят чотири) ривні.

ПДВ — 74 414 (сімдесят чотири тисячі чотириста чотирнадцять)
ривень 80 опійо .

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 446 488 (чотириста
соро шість тисяч чотириста вісімдесят вісім) ривень 80 опійо .

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах -
ванням ПДВ — 44 648 (соро чотири тисячі шістсот соро вісім) ри-
вень 88 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітар-
но-технічном стані.

2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — прода-
ж об'є та приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєс-
трацією права власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон спла-
тити на ористь Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір роз-
мірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлю-
ється біржею.

3.2 до ладання до овор півлі — продаж ласти з Управлін-
ням охорони льт рної спадщини Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації попередній до овір про ладання в майб тньом охоронно-
о до овор на об'є т приватизації.

4. А ціон б де проведено 5 березня 2014 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь ів-
сь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Inspiration", товарна біржа "У рспец-
рес рс", Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Inspira-
tion", товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до
18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня пе-
рерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до
дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ,
сплач ється на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний",
од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".

7. Грошові ошти в розмірі — 25 800 ривень, що становлять
10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на
рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од
37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові
ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою:
04071, м. Київ, в л. Костянтинівсь а, 20/14, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Inspira-
tion", товарна біржа "У рспецрес рс", тел. (044) 362-90-13,
(094) 927-60-13.

О олошення орендодавця
Інстит т моле лярної біоло ії і енети и НАН У раїни про намір передати в оренд державне майно,

щодо я их надійшли заяви

№
п/п

Назва ор-
ан п-
равління

Балансо трим вач
(назва, юридична
адреса, телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та міс-
цезнаходження об'є та

оренди

Реєстровий
номер май-

на

За альна
площа,
в.м

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета
ви орис-
тання

Інші
мо-
ви

Національ-
на а аде-
мія на
У раїни

ІМБіГ НАНУ 03680,
м. Київ, в л. А адемі а
Заболотно о, 150,
тел. 526-96-22

Приміщення №92-96 І пов.
лабораторно- осподар-
сь ої приб дови Головно-

о орп с ІМБіГ НАНУ

05417101-
АААДЖЖ628 63,1 348410,00 До трьох ро ів

Під ви-
робниц-
тво

Х У Н Т А К У Р Г А Н

У Р Д У У З А І Д А

Е Ж Т І Л О Л І Ф

О Щ А Д Л И В І С Т Ь Т

К А П А З Н А Д Р А

А Т А А М Б Р О З І Я

П И Р І Г Р І В Я С А

І К Т А Т А К А А

Відповіді на сканворд 
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Температура —1°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 97 %

Температура +5°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура +5°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 98 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 12 ëþòîãî 2014 ðîêó
ранок день вечір
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1502 — ïîðòóãàëüñüêèé ìîðåïëà-
âåöü Âàñêî äà Ãàìà â³äïëèâ ç Ë³ññà-
áîíà ó ñâîþ äðóãó ïîäîðîæ äî ²í-
ä³¿. Öüîãî ðàçó éîãî ìåòîþ áóëî
ïðèäóøåííÿ çàâîðóøåíü ó Êàëü-
êóòò³. Åñêàäðà äà Ãàìà ðàçãðîìèëà
ïîâñòàíö³â ó Êàëüêóòò³, ³ Ïîðòóãà-
ë³ÿ çàâîëîä³ëà óñ³ì çàõ³äíèì óçáå-
ðåææÿì ²íä³¿. Ó 1519 Âàñêî äà Ãàìà
îòðèìàâ çâàííÿ ãðàôà ä³ Â³ä³´åéðà,
à ÷åðåç 5 ðîê³â — òèòóë â³öå-êîðî-
ëÿ ²íä³¿. 

1887 — Àâñòðî-Óãîðùèíà, ²òà-
ë³ÿ òà Âåëèêà Áðèòàí³ÿ çàêëþ÷èëè
òàê çâàíèé Äðóãèé òðî¿ñòèé ñîþç,
ìåòîþ ÿêîãî áóëî çáåðåæåííÿ
ñòàòóñó-êâî ó Ñõ³äíîìó Ñåðåä-
çåìíîìîð`¿. 

1955 — ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî áóä³âíèöòâî
â Êàçàõñòàí³ êîñìîäðîìó Áàéêîíóð.
Â 1961 ðîö³ ç íüîãî áóëî çä³éñíåíî
ïåðøèé ó ñâ³ò³ çàïóñê àâòîìàòè÷íî¿
ì³æïëàíåòíî¿ ñòàíö³¿ "Âåíåðà-1". 

1961 — ç êîñìîäðîìó Áàéêîíóð
çàïóùåíî àâòîìàòè÷íó ì³æïëàíåò-
íó ñòàíö³þ "Âåíåðà-1". ×åðåç ñ³ì
ä³á çâ`ÿçîê ç íåþ áóâ âòðà÷åíèé.
Çà ðîçðàõóíêàìè, 19 òðàâíÿ "Âåíå-
ðà-1" ïðîéøëà íà â³äñòàí³ 100 000
êì â³ä ïëàíåòè Âåíåðà ³ ïåðåéøëà
íà ãåë³îöåíòðè÷íó îðá³òó. Öå áóâ
ïåðøèé êîñì³÷íèé àïàðàò, ùî íàñ-
ò³ëüêè íàéáëèçèâñÿ äî  ïëàíåòè
Âåíåðà. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

У
США бомж пропонує екс�
курсію в світ бездомних
всього за $2 тис. 62�річний

бездомний Майкл Момені, який
проживає в місті Сієтл, за ці
гроші протягом трьох днів обі�
цяє познайомити всіх охочих з
премудрощами бродячого жит�
тя. У програмі екскурсії — на�
вчання способам добування їжі
і грошей та виживання у місце�
вих нічліжках. Також екскур�
санта чекає знайомство з “жи�
вими легендами” самого дна
Сієтла.

Сам Момені відзначає, що така ідея

виникла у нього на тлі масового зростан�

ня числа бездомних в місті. За його сло�

вами, з 2007 року кількість бродяг в Сієт�

лі збільшилася на 15 % і складає 9 тис. чо�

ловік із 2,7 млн жителів. У такий незви�

чайний спосіб “бізнесмен” планує при�

вернути увагу громадськості до проблем

бездомних людей. З кожних отриманих

$2 тис. чоловік $1,5 тис. залишатиме собі,

а решту вкладатиме на підтримку притул�

ків для тих, хто лишився без даху над го�

ловою, розповідає directpress.ru.

Міське телебачення планує показати

сюжет за участю Майкла Момені. Після

цього, як планує бездомний, його справи

різко підуть вгору.

Зануритися у світ бродяг можна і в

Празі, де цілком офіційно діє екзотичний

проект “Побачити Прагу очима бездо�

много”. До нього підключено декілька

бездомних. Подібні екскурсії мають по�

пит також в Нідерландах та Іспанії

Американський бомж заробляє 
на екскурсіях в світ убогості

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 12 ëþòîãî

ОВНИ ризи ють стати жертвою власних “д рощів”,
зр йн вавши те, що створювали з надзвичайними з -
силлями. Спричинить це власна а ресія, непост пли-
вість, образливість, хвороблива реа ція на випади
он рентів.
ТЕЛЬЦІ, нав оло вас спалах ватиме во нище он-

флі т , заважаючи спішном рез льтат . Розлад
можливий саме з тими людьми, я і вам в рай потріб-
ні: родичі, помічни и, оле и, с сіди. Не беріться за
нові завдання, особливо пов’язані з ремонтом.
БЛИЗНЯТА занадто вразливі, емоційні, проте біль-

шість переживань є ірраціональними. Із-за нес ттєвої
дрібниці, страх перед бідністю чи я оюсь залежністю
ризи єте провалити вдал ділов операцію. Дехто
потрапить до полон дивних витребеньо (поб тових,
астрономічних, се с альних).
РАКИ, ні о о не чіпайте, справити позитивне вра-

ження на п блі с ладно, ви — “мішень” для прово а-
цій! Хочете збере ти славн реп тацію, візьміть себе
під онтроль, іна ше вн трішні демони вип рхн ть
зовнішній простір, наробивши лиха.
ЛЕВИ, аталізатором дій є спонтанні емоції, либо-

о приховані бажання. По ана сімейна атмосфера, не-
ви оренений вн трішній страх, омпле си не ативно
позначаться на д шевном стані. Нічо о не робіть під
впливом нів , ривд, ревнощів.
ДІВИ, оді е сперимент вати, займіться виправ-

ленням доп щених раніше помило . Я що зроз міли,
де доп стили промах, спроб йте се обміз вати, аби
в майб тньом не наст пити на ті ж самі раблі.
ТЕРЕЗИ, я розб рханий в л ан, “роздра онені” не

на жарт, отові по- еройсь и йти в бій за правд про-
ти ривди! Нія і вмовляння не діють, а ризи тіль и
стим лює д х! Я що донині вам не вдавалося отрима-
ти бажане, зробіть останню спроб , але спо ійно, щоб
довести справ до інця.
СКОРПІОНИ, оли вас зрадить чи підведе людина,

я ій щиро вірили (родич, вчитель, співвітчизни , оле-
а), не поспішайте їх зас дж вати. С оріше всьо о, ви
самі сформ вали підґр нтя для та о о поворот
справ: приміром, неправильно обрали союзни а.
СТРІЛЬЦІ, аби “дах не поїхав” через психоло ічне

навантаження, оли с різь маряться воро и, знайте:
страха очі вели і. Боротьба з явними противни ами
тіль и висотає доро оцінні сили.
КОЗЕРОГИ, я що запл талися проблемах, не ви-

значилися з вибором, тим ірше. А оли с противни и
знають ваші хворобливі слабин и, се полетить ш ере-
берть! Перетворитеся на об’є т маніп ляцій та психо-
ло ічно о тис . Воювати без л здо, про раєте. Я тіль-
и почнеться свар а, примирення стане неможливим.
ВОДОЛІЇ, п с атися вільне плавання долею заборо-

нено, вашій свободі переш оджатим ть бор и перед
близь ими, я ась прихильність, залежність, т рбота про
домашньо о любленця. Можливе по іршення самопо-
ч ття, ви ли ане сильними переживаннями. Б дь-я і
онфлі ти, в лючаючи сл жбові, слід миттєво асити.
РИБАМ хочеться “драйв ”, тож вибір за вами: рай-

те з во нем, одна пильн йте, аби та стихія і вас не
спопелила! Це стос ється особистих стос н ів, де па-
латим ть божевільні пристрасті зі сценами ревнощів
або неординарними подви ами заради любові. І ризи-
и, пов’язані з ар’єрою, рошима, бізнесом

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 
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