
Шана — героям
У Голосїівському районі відкрили пам’ятний знак 
воїнам�інтернаціоналістам

До встановлення пам’ят

ного знака воїнамінтерна

ціоналістам на території

району голосіївці йшли кіль

ка років. Вони прагнули мати

особливе місце, де змогли б

ушановувати пам’ять полег

лих побратимів.

“Це дуже хвилююча для

нас мить, оскільки цей

пам’ятник є довгоочікува

ним. Він символізує нашу

пам’ять про тих, хто не по

вернувся з афганської зем

лі”,— ділиться з “Хрещати

ком” Євген Епіфанов.

В і й с ь к о в о с л у ж б о в е ц ь

пройшов усю війну в Афга

ністані та одним з останніх

покинув ті землі — його ба

тальйон був виведений 11

лютого. З цього військового

підрозділу додому не повер

нулися четверо людей, однак

навіть такі, здавалося б, не

численні втрати залишили

глибокі шрами в душі.

Пам’ятний знак, який роз

міщено на перетині Голосіїв

ського проспекту та вулиці

Потєхіна, був створений ви

нятково коштом громадських

організацій та пожертв.

“В цей непростий час дуже

добре, що ми віднайшли

можливість відкрити цей

пам’ятний знак та проде

монструвати, що ми не забу

ваємо полеглих та шануємо

живих. Крім того, це нагаду

вання молодому поколінню

про історії справжніх героїв,

простих молодих людей”,—

зазначив директор Департа

менту міського благоустрою

та збереження навколиш

нього середовища, почесний

голова Спілки ветеранів Аф

ганістану Голосіївського

району Сергій Садовой. Про

жахи війни пан Сергій знає

не з чуток — сам воював в

Афганістані. Як і більшість

тих, хто зазнав всю руйнівну

силу бойових дій, про ті часи

розповідати не любить. Ли

ше зазначає: війна навчила

його понад усе цінувати не

доторканність людського

життя.

За словами голови Голосі

ївської РДА Юрія Курінного,

відкриття пам’ятного зна

ка — це лише перша черга

створення комплексу во

їнамінтернаціоналістам.

Вже до кінця року тут пов

ністю приведуть до ладу те

риторію, встановлять лави та

необхідне освітлення, виса

дять квіти. “Ми хочемо ство

рити таке місце в Голосіїв

ському районі, куди воїни

інтернаціоналісти зможуть

прийти, щоб згадати свою

службу та, звісно, пом’янути

тих, кого з нами вже не

ма”,— додає пан Курінний.

До речі, відповідно до Ука

зу Президента України Вік

тора Януковича, 2014й про

голошено роком учасників

бойових дій на територіях ін

ших держав. Адже навіть піс

ля здобуття незалежності

Україна продовжила свою

миротворчу діяльність та

увійшла до першої двадцят

ки найбільш активних дер

жавмиротворців. У рамках

співпраці з ООН вітчизняні

миротворці служили в Косо

во, Лівані, Кувейті, Сьєрра

Леоне, Іраку та інших кра

їнах. Наразі українські війсь

кові виконують миротворчі

місії у 8 країнах світу.

Тож підтримка всіх воїнів

інтернаціоналістів залишає

ться одним із пріоритетних

завдань міської влади. На

цьому під час відкриття

пам’ятного знака наголосив

заступник голови КМДА

Віктор Корж.

“В ці дні ми відзначаємо

25ту річницю виводу радян

ських військ з території Аф

ганістану. В тій війні загину

ло 15 тисяч громадян Радян

ського Союзу, серед яких і

українці та зокрема кияни. І

ми не можемо не згадувати,

не шанувати пам’ять про

них. Міська влада навіть в

цих непростих умовах роби

тими все можливе, щоб під

тримати воїнівінтернаціо

налістів, щоб поліпшити їх

житлові умови, допомогти з

ліками та оздоровленням”,—

закцентував пан Корж.

Нагадаємо, що до ювілей

ної дати у вівторок, 11 люто

го, 22 воїниінтернаціона

лісти одержали від столичної

влади повідомлення про от

римання квартир �
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За січень бюджет Києва отримав 
від зовнішньої реклами 
8,043 млн гривень

ÊÏ “Êè¿âðåêëàìà” ñâîº÷àñíî ³ â ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóº

ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä áþäæåòîì ñòîëèö³. Çà ïåðøèé ì³-

ñÿöü 2014 ðîêó Êè¿â îòðèìàâ 8,043 ìëí ãðí, òîáòî 100 % â³ä

çàïëàíîâàíîãî. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ — êåð³âíèê àïàðàòó Îëåêñàíäð Ïóçàíîâ.

Â³í ðîçïîâ³â, ùî çàçâè÷àé ó ñ³÷í³ íàäõîäæåííÿ â³ä îïåðà-

òîð³â ðèíêó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çíà÷íî ìåíø³, í³æ â ³íø³

ì³ñÿö³, îñê³ëüêè á³çíåñ äîñèòü ïîâ³ëüíî ïîâåðòàºòüñÿ äî ïî-

âñÿêäåííî¿ ðîáîòè ï³ñëÿ íîâîð³÷íèõ ñâÿò. Öüîãî ðîêó ñèòó-

àö³ÿ óñêëàäíèëàñÿ ïîë³òè÷íîþ êðèçîþ, âíàñë³äîê ÷îãî ñóò-

òºâî çìåíøèëàñÿ çàïîâíþâàí³ñòü ðåêëàìíèõ íîñ³¿â.

“Ïðîòå çàâäÿêè â³äïîâ³äàëüíîìó ñòàâëåííþ âåëèêèõ

êîìïàí³é äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ïåðåä êèÿíàìè

íàì âäàëîñÿ çàäîâîëüíèòè áþäæåòí³ î÷³êóâàííÿ. Ìè âäÿ÷-

í³ îïåðàòîðàì ðèíêó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çà äîâ³ðó, âçàº-

ìîïîâàãó, ÷åñí³ é â³äêðèò³ ïàðòíåðñüê³ â³äíîñèíè”,— çà-

çíà÷èâ ïàí Ïóçàíîâ.

Ó 2013 ðîö³ ï³äïðèºìñòâî ïåðåðàõóâàëî äî áþäæåòó

133,5 ìëí ãðí çà êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè äëÿ ðîçì³ùåííÿ

ðåêëàìè, ñïëàòèëî 35,5 ìëí ãðí ïîäàòêó íà äîäàíó âàð-

ò³ñòü, ïîãàñèëî áîðãè ïåðåä ì³ñòîì çà 2009 ð³ê ó ñóì³ 8,6

ìëí ãðí, à, êð³ì òîãî, ùå é ïåðåðàõóâàëî 11,7 ìëí ãðí âëàñ-

íîãî ïðèáóòêó äî áþäæåòó Êèºâà. Çàãàëîì äî áþäæåò³â

óñ³õ ð³âí³â ó 2013 ðîö³ ï³äïðèºìñòâî ñïëàòèëî 190,7 ìëí

ãðí, à â 2014-ìó öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèòèìå áëèçüêî 215

ìëí ãðí.

Òàêèõ ñóòòºâèõ óñï³õ³â âäàëîñÿ äîñÿãòè çàâäÿêè íàëàãîä-

æåííþ åôåêòèâíîãî ä³àëîãó òà ïðîçîðèõ ïàðòíåðñüêèõ

â³äíîñèí ç óñ³ìà îïåðàòîðàìè ðèíêó, à òàêîæ ë³êâ³äàö³¿ ò³-

íüîâèõ ñõåì òà ïðèâ³ëåéîâàíîãî ñòàíîâèùà îêðåìèõ ô³ðì.

Íàãàäàºìî, ùî ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó â Êèºâ³ ä³þòü íîâ³ òà-

ðèôè íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é. Ñåðåäíüî-

çâàæåíî òàðèôè çá³ëüøåíî íà 20 %. Çà ïðîãíîçîì Îëåê-

ñàíäðà Ïóçàíîâà, íîâ³ òàðèôè äîçâîëÿòü ï³äâèùèòè íàäõî-

äæåííÿ äî áþäæåòó ñòîëèö³ â³ä ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ïðè-

áëèçíî äî 150 ìëí ãðí �

18 лютого Держфінінспекція 
в м. Києві проведе 
пряму телефонну лінію

Çà òåëåôîíàìè 272-60-17 àáî 272-60-18 ìåøêàíö³ ì³ñòà

çìîæóòü îòðèìàòè ðîç’ÿñíåííÿ ç ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ

ðåàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü Äåðæô³í³íñïåêö³¿ â ì. Êèºâ³, à òà-

êîæ ïîâ³äîìèòè ïðî ìîæëèâ³ ïîðóøåííÿ ÷èííîãî çàêîíî-

äàâñòâà ïðè âèòðà÷àíí³ áþäæåòíèõ êîøò³â, âèêîðèñòàíí³

äåðæàâíîãî ÷è êîìóíàëüíîãî ìàéíà ï³äïðèºìñòâàìè, óñòà-

íîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè ñòîëèö³.

Íà ïðÿìîìó çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè áóäå íà÷àëüíèê

Äåðæô³í³íñïåêö³¿ â ì. Êèºâ³ Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷ Êàðà-

áàíîâ �

У столиці відбудуться ярмарки
ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â óïðàâë³íí³ âíóòð³øíüî¿

òîðã³âë³ òà ïîáóòó, 14 ³ 15 ëþòîãî â ì³ñò³ â³äáóäóòüñÿ ÿð-

ìàðêè. Çîêðåìà â ï’ÿòíèöþ òîðãóâàòèìóòü ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ íà ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 116; â Äåñíÿíñüêî-

ìó — íà âóë. Àêàäåì³êà Êóð÷àòîâà (ó ìåæàõ âóë. Ì³ëþòåí-

êà òà Áðàòèñëàâñüêî¿); â Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóë. Âåðøè-

ãîðè, 1; â Îáîëîíñüêîìó — íà âóë. Áåðåæàíñüê³é, 15; â Ïå-

÷åðñüêîìó — íà ðîç³ âóë. Ë. Ïåðâîìàéñüêîãî òà ². Ìå÷íè-

êîâà, áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, 8, ïðîâ. Âèíîãðàäíîìó; â Ïî-

ä³ëüñüêîìó — íà ïðîñï. Ïðàâäè, 31-35; â Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó — íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 75/2; â Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà

âóë. Êîçèöüêîãî (ó ìåæàõ âóë. ªðåâàíñüêî¿ òà Óìàíñüêî¿);

â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Âîðîâñüêîãî, 2-4, âóë. Ðèçü-

ê³é, 1, ðîç³ âóë. Ùóñºâà òà Òèðàñïîëüñüêî¿, âóë. ². ßê³ðà, 14-

16, âóë. Â. Ï³êà, 18, âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 65-À. Â ñóáîòó ÿð-

ìàðêè â³äáóäóòüñÿ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Áóðì³ñ-

òåíêà (ó ìåæàõ âóë. Âàñèëüê³âñüêî¿ òà Ëîìîíîñîâà); â Äàð-

íèöüêîìó — íà âóë. Ðåâóöüêîãî; â Äåñíÿíñüêîìó — íà

âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ (ó ìåæàõ âóë. Áàëüçàêà òà Çàêðåâñüêî-

ãî), âóë. Ëèñê³âñüê³é; â Äí³ïðîâñüêîìó — íà áóëüâ. Î. Äà-

âèäîâà, 2-12; â Îáîëîíñüêîìó — íà âóë. Ìàéîðîâà, 1-9; â

Ïå÷åðñüêîìó — íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é (ó ìåæàõ âóë.

Òâåðñüêî¿ òà Êîâïàêà); â Ïîä³ëüñüêîìó — íà âóë. Ñâ³ò-

ëèöüêîãî, 25; â Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà âóë. ²ðï³íñüê³é; â

Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà ïðîñï. Êîìàðîâà, 28 (ó ìåæàõ

ïðîñï. Êîìàðîâà òà âóë. ×óìàêà), íà ðîç³ âóë. Êóäðÿøîâà

òà Ìåõàí³çàòîð³â; â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Â. Âàñè-

ëåâñüêî¿, 1-17 �

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

В
же завтра, 15 лютого, громадськість
відзначатиме 25�ту річницю виведен�
ня військ з Афганістану. В цілому
весь 2014�й визнано роком учасників

бойових дій на територіях інших держав.
Адже навіть сьогодні українські миротворці з
місіями перебувають у 8 країнах світу. Во�
їнам�інтернаціоналістам в Україні встановле�
но сотні пам’ятників. Вчора ж пам’ятний знак
миротворцям з’явився і в Голосіївському
районі Києва.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 15 (1284)

П’ЯТНИЦЯ,
14 лютого
2014 року

Хрещатик 2 14 лютого 2014 року

Про передачу комунальному підприємству
"Київтранспарксервіс" земельних ділянок для надання послуг 

з паркування автотранспорту, влаштування та експлуатації
відкритої автостоянки з об'єктами транспортної інфраструктури

на просп. Петра Григоренка (від вул. Анни Ахматової 
до вул. Тальнівської) у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 610/10098 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити прое т земле строю щодо

відведення земельних діляно ом нальном
підприємств "Київтранспар сервіс" для на-
дання посл з пар вання автотранспорт ,
влашт вання та е спл атації від ритої авто-
стоян и з об'є тами транспортної інфра-
стр т ри просп. Петра Гри орен а (від в л.
Анни Ахматової до в л. Тальнівсь ої) Дар-
ниць ом районі м. Києва (справа Д-6649,
заява ДЦ № 01005-000095022-014 від
24.07.2013).
2. Передати ом нальном підприємств

"Київтранспар сервіс", за мови ви онання
п н т 3 цьо о рішення, орот остро ов
оренд на 5 ро ів земельні ділян и за альною
площею 2,4200 а, з них ділян а № 1 площею
0,1847 а ( адастровий номер
8000000000:90:146:0168), ділян а № 2 пло-
щею 1,5837 а ( адастровий номер
8000000000:90:146:0200), ділян а № 3 пло-
щею 0,6516 а ( адастровий номер
8000000000:90:146:0201), для надання посл
з пар вання автотранспорт , влашт вання та
е спл атації від ритої автостоян и з об'є тами
транспортної інфрастр т ри на просп. Петра
Гри орен а (від в л. Анни Ахматової до в л.
Тальнівсь ої) Дарниць ом районі м. Києва.
3. Ком нальном підприємств "Київтранс-

пар сервіс":
3.1. Ви он вати обов'яз и земле орист ва-

ча відповідно до вимо статті 96 Земельно о
оде с У раїни.
3.2. У місячний термін надати до Депар-

тамент земельних рес рсів ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) до менти,
визначенні за онодавством, необхідні для
ладання до овор оренди земельної ді-

лян и.
3.3. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -
ючих інженерних мереж і спор д, що знахо-
дяться в межах земельної ділян и.
3.4. Ви онати вимо и, ви ладені в листах

Головно о правління містоб д вання та архі-
те т ри від 26.04.2012 № 5476/0/18-3/19-12,
Головно о правління Держзема ентства
м. Києві від 26.06.2013 № 2240.
3.5. У разі необхідності проведення ре-
онстр ції чи ново о б дівництва питання
оформлення дозвільної та прое тно- ош-
торисної до ментації виріш вати в по-
ряд , визначеном за онодавством У ра-
їни.
3.6. Питання майнових відносин виріш ва-

ти в становленом поряд .
4. Попередити земле орист вача, що ви о-

ристання землі не за цільовим призначенням
тя не за собою припинення права орист -
вання нею відповідно до вимо статей 141,
143 Земельно о оде с У раїни.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега

Про надання комунальному підприємству "Київтранспарксервіс"
земельної ділянки для надання послуг з паркування

автотранспорту, будівництва, експлуатації та обслуговування
багаторівневого паркінгу з об'єктами транспортної

інфраструктури, приміщеннями торговельно
офісного 
та соціально
побутового призначення на просп. Оболонському

(на перетині з вул. Героїв Дніпра) в Оболонському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 613/10101 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 9, 92, 123 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності та розглянув

ши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити прое т земле строю щодо
відведення земельної ділян и ом нальном
підприємств "Київтранспар сервіс" для на-
дання посл з пар вання автотранспорт ,
б дівництва, е спл атації та обсл ов вання
ба аторівнево о пар ін з об'є тами транс-
портної інфрастр т ри, приміщеннями тор-
овельно-офісно о та соціально-поб тово о
призначення на просп. Оболонсь ом (на
перетині з в л. Героїв Дніпра) в Оболонсь о-
м районі м. Києва (справа Д-6805, заява
ДЦ № 01109-000104213-014 від
02.10.2013).
2. Надати ом нальном підприємств "Ки-

ївтранспар сервіс", за мови ви онання п н -
т 3 цьо о рішення, постійне орист вання
земельн ділян площею 1,0000 а ( адас-
тровий номер 8000000000:78:501:0014) для
надання посл з пар вання автотранспорт ,
б дівництва, е спл атації та обсл ов вання
ба аторівнево о пар ін з об'є тами транс-
портної інфрастр т ри, приміщеннями тор-
овельно-офісно о та соціально-поб тово о
призначення на просп. Оболонсь ом (на пе-
ретині з в л. Героїв Дніпра) в Оболонсь ом

районі м. Києва із земель ом нальної влас-
ності територіальної ромади міста Києва.
3. Ком нальном підприємств "Київтранс-

пар сервіс":
3.1. Ви он вати обов'яз и земле орист ва-

ча відповідно до вимо статті 96 Земельно о
оде с У раїни.
3.2. Вжити заходів щодо державної реєс-

трації права постійно о орист вання земель-
ною ділян ою поряд , встановленом За о-
ном У раїни "Про державн реєстрацію речо-
вих прав на нер хоме майно та їх обтяжень".
3.3. Питання пайової часті вирішити відпо-

відно до рішення Київсь ої місь ої ради від
08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Ки-
єва на 2013 рі ".
3.4. Ви онати вимо и, ви ладені в листах

Головно о правління містоб д вання та архі-
те т ри від 07.09.2012 № 11914/0/18-3/19-
12, ом нально о підприємства "Київсь ий
метрополітен" від 11.12.2012 № 745-НГ, п б-
лічно о а ціонерно о товариства "Київене-
р о" від 20.02.2013 № 029/22/1/738, Голов-
но о правління Держзема ентства м. Києві
від 11.06.2013 № 1993.

3.5. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -
ючих інженерних мереж і спор д, що знахо-
дяться в межах земельної ділян и.
3.6. Питання відш од вання відновної варто-

сті зелених насаджень (а т обстеження зеле-
них насаджень, що підля ають видаленню, від
13.03.2013 № 118) та інші питання майнових
відносин виріш вати в становленом поряд .
4. Попередити земле орист вача, що ви-
ористання земельної ділян и не за цільо-

вим призначенням тя не за собою припи-
нення права орист вання нею відповідно
до вимо статей 141, 143 Земельно о о-
де с У раїни.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання комунальному підприємству "Київтранспарксервіс"
земельної ділянки для надання послуг з паркування

автотранспорту, будівництва, експлуатації та обслуговування
багаторівневого паркінгу з об'єктами транспортної

інфраструктури, приміщеннями торговельно
офісного 
та соціально
побутового призначення на просп. Оболонському

(навпроти буд. № 20) в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 614/10102 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 9, 92, 123 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" та розгля

нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити прое т земле строю щодо

відведення земельної ділян и ом нально-
м підприємств "Київтранспар сервіс" для
надання посл з пар вання автотранс-
порт , б дівництва, е спл атації та обсл -
ов вання ба аторівнево о пар ін з об'є -
тами транспортної інфрастр т ри, примі-
щеннями тор овельно-офісно о та соціаль-
но-поб тово о призначення на просп. Обо-
лонсь ом (навпроти б д. № 20) в Оболон-
сь ом районі м. Києва (справа Д-6618, за-
ява ДЦ № 01109-000104198-014 від
02.10.2013).
2. Надати ом нальном підприємств

"Київтранспар сервіс", за мови ви онання
п н т 3 цьо о рішення, постійне орист -
вання земельн ділян площею 0,3600 а
( адастровий номер
8000000000:78:503:0015) для надання по-
сл з пар вання автотранспорт , б дів-
ництва, е спл атації та обсл ов вання ба-
аторівнево о пар ін з об'є тами транс-
портної інфрастр т ри, приміщеннями тор-
овельно-офісно о та соціально-поб тово о
призначення на просп. Оболонсь ом (на-
впроти б д. № 20) в Оболонсь ом районі
м. Києва із земель ом нальної власності
територіальної ромади міста Києва.
3. Ком нальном підприємств "Київтранс-

пар сервіс":
3.1. Ви он вати обов'яз и земле орист ва-

ча відповідно до вимо статті 96 Земельно о
оде с У раїни.
3.2. Вжити заходів щодо державної реєс-

трації права постійно о орист вання земель-
ною ділян ою поряд , встановленом За-
оном У раїни "Про державн реєстрацію ре-

чових прав на нер хоме майно та їх обтя-
жень".
3.3. Питання пайової часті вирішити відпо-

відно до рішення Київсь ої місь ої ради від
08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Ки-
єва на 2013 рі ".
3.4. Ви онати вимо и, ви ладені в листах

Головно о правління містоб д вання та архі-
те т ри від 07.09.2012 № 11913/0/18-3/19-
12, ом нально о підприємства "Київсь ий
метрополітен" від 11.12.2012 № 744-НГ, п б-
лічно о а ціонерно о товариства "Київ аз" від
29.03.2013 № 719/12-4, Головно о правлін-
ня Держзема ентства м. Києві від
21.06.2013 № 2178.
3.5. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -
ючих інженерних мереж і спор д, що знахо-
дяться в межах земельної ділян и.
3.6. Питання відш од вання відновної вар-

тості зелених насаджень (а т обстеження зе-
лених насаджень, що підля ають видаленню,
від 26.02.2013 № 83) та інші питання майно-
вих відносин виріш вати в становленом по-
ряд .
4. Попередити земле орист вача, що ви о-

ристання земельної ділян и не за цільовим
призначенням тя не за собою припинення
права орист вання нею відповідно до вимо
статей 141, 143 Земельно о оде с У раїни.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання комунальному підприємству "Київтранспарксервіс"
земельних ділянок для надання послуг з паркування

автотранспорту, будівництва, експлуатації та обслуговування
багаторівневого паркінгу з об'єктами транспортної

інфраструктури, приміщеннями торговельно
офісного 
та соціально
побутового призначення 

на просп. Оболонському, 6 в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 615/10103 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 9, 92, 123 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" та розгля

нувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити прое т земле строю щодо

відведення земельних діляно ом нальном
підприємств "Київтранспар сервіс" для на-
дання посл з пар вання автотранспорт ,
б дівництва, е спл атації та обсл ов вання
ба аторівнево о пар ін з об'є тами транс-
портної інфрастр т ри, приміщеннями тор-
овельно-офісно о та соціально-поб тово о
призначення на просп. Оболонсь ом , 6 в

Оболонсь ом районі м. Києва (справа
Д-6616, заява ДЦ № 01109-000104195-014
від 02.10.2013).
2. Надати ом нальном підприємств "Ки-

ївтранспар сервіс", за мови ви онання п н -
т 3 цьо о рішення, земельні ділян и за аль-
ною площею 0,5088 а, в том числі земель-
н ділян площею 0,4051 а — в постійне о-
рист вання ( адастровий номер
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8000000000:78:153:0010) та земельн ділян-
площею 0,1037 а, в межах червоних лі-

ній,— в орот остро ов оренд на 5 ро ів
( адастровий номер
8000000000:78:153:0019), для надання по-
сл з пар вання автотранспорт , б дівниц-
тва, е спл атації та обсл ов вання ба ато-
рівнево о пар ін з об'є тами транспортної
інфрастр т ри, приміщеннями тор овельно-
офісно о та соціально-поб тово о призна-
чення на просп. Оболонсь ом , 6 в Оболон-
сь ом районі м. Києва із земель ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва.
3. Ком нальном підприємств "Київтранс-

пар сервіс":
3.1. Ви он вати обов'яз и земле орист ва-

ча відповідно до вимо статті 96 Земельно о
оде с У раїни.
3.2. Вжити заходів щодо державної реєс-

трації права постійно о орист вання земель-
ними ділян ами поряд , встановленом
За оном У раїни "Про державн реєстрацію
речових прав на нер хоме майно та їх обтя-
жень".
3.3. У місячний термін надати до Департа-

мент земельних рес рсів ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) до менти, визначе-
ні за онодавством, необхідні для ладання
до овор оренди земельних діляно .
3.4. Питання пайової часті вирішити відпо-

відно до рішення Київсь ої місь ої ради від
08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Ки-
єва на 2013 рі ".

3.5. Ви онати вимо и, ви ладені в лис-
тах Головно о правління містоб д вання
та архіте т ри від 07.09.2012
№ 11915/0/18-3/19-12, ом нально о під-
приємства "Київсь ий метрополітен" від
07.12.2012 № 738-НГ, Головно о правлін-
ня Держзема ентства м. Києві від
06.08.2013 № 2803.
3.6. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -
ючих інженерних мереж і спор д, що знахо-
дяться в межах земельних діляно .
3.7. Питання відш од вання відновної вар-

тості зелених насаджень (а т обстеження зе-
лених насаджень, що підля ають видаленню,
від 07.06.2013 № 197) та інші питання майно-
вих відносин виріш вати в становленом по-
ряд .
3.8. Земельн ділян в межах червоних лі-

ній ви ористов вати з обмеженнями відпо-
відно до вимо містоб дівно о за онодав-
ства.
4. Попередити земле орист вача, що ви о-

ристання земельних діляно не за цільовим
призначенням тя не за собою припинення
права орист вання ними відповідно до ви-
мо статей 141, 143 Земельно о оде с
У раїни.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання земельної ділянки комунальному підприємству
"Київтранспарксервіс" для влаштування та експлуатації

відкритої автостоянки з об'єктами транспортної інфраструктури
на вул. Крайній (біля вул. Сабурова) у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 616/10104 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 9, 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити прое т земле строю щодо
відведення земельної ділян и ом нальном
підприємств "Київтранспар сервіс" для
влашт вання та е спл атації від ритої авто-
стоян и з об'є тами транспортної інфра-
стр т ри на в л. Крайній (біля в л. Саб ро-
ва) Деснянсь ом районі м. Києва (справа
Д-6800, заява ДЦ № 01109-000104196-014
від 02.10.2013).
2. Надати ом нальном підприємств "Ки-

ївтранспар сервіс", за мови ви онання п н -
т 3 цьо о рішення, в постійне орист вання
земельн ділян площею 0,1400 а ( адас-
тровий номер 8000000000:62:021:0088) для
влашт вання та е спл атації від ритої авто-
стоян и з об'є тами транспортної інфра-
стр т ри на в л. Крайній (біля в л. Саб ро-
ва) Деснянсь ом районі м. Києва із земель
ом нальної власності територіальної рома-
ди міста Києва.
3. Ком нальном підприємств "Київтранс-

пар сервіс":
3.1. Ви он вати обов'яз и земле орист ва-

ча відповідно до вимо статті 96 Земельно о
оде с У раїни.
3.2. Вжити заходів щодо державної реєс-

трації права постійно о орист вання земель-
ною ділян ою поряд , встановленом За о-
ном У раїни "Про державн реєстрацію речо-
вих прав на нер хоме майно та їх обтяжень".

3.3. Питання пайової часті вирішити відпо-
відно до рішення Київсь ої місь ої ради від
08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Ки-
єва на 2013 рі ".
3.4. Ви онати вимо и, ви ладені в листах

Головно о правління містоб д вання та архі-
те т ри від 23.08.2012 № 11038/0/01/19-12,
Департамент містоб д вання та архіте т ри
від 20.05.2013 № 7732/0/12-1/09-13, Голов-
но о правління Держзема ентства м. Києві
від 11.06.2013 № 1992, Департамент зе-
мельних рес рсів від 27.06.2013 № 05704-
13495.
3.5. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -
ючих інженерних мереж і спор д, що знахо-
дяться в межах земельної ділян и.
4. Попередити земле орист вача, що ви-
ористання земельної ділян и не за цільо-
вим призначенням тя не за собою припи-
нення права орист вання нею відповідно до
вимо статей 141, 143 Земельно о оде с
У раїни.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання комунальному підприємству "Київтранспарксервіс"
земельної ділянки для надання послуг з паркування

автотранспорту, будівництва, експлуатації та обслуговування
багаторівневого паркінгу з об'єктами транспортної

інфраструктури, приміщеннями торговельно
офісного 
та соціально
побутового призначення 

на просп. Оболонському, 21 в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 617/10105 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 9, 92, 123 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності та розглянув

ши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити прое т земле строю щодо

відведення земельної ділян и ом нальном
підприємств "Київтранспар сервіс" для на-
дання посл з пар вання автотранспорт ,

б дівництва, е спл атації та обсл ов вання
ба аторівнево о пар ін з об'є тами транс-
портної інфрастр т ри, приміщеннями тор-
овельно-офісно о та соціально-поб тово о

призначення на просп. Оболонсь ом , 21 в
Оболонсь ом районі м. Києва (справа Д-
6617, заява ДЦ № 01109-000104207-014 від
02.10.2013).
2. Надати ом нальном підприємств "Ки-

ївтранспар сервіс", за мови ви онання п н -
т 3 цьо о рішення, постійне орист вання
земельн ділян площею 0,1836 а ( адас-
тровий номер 8000000000:78:501:0013) для
надання посл з пар вання автотранспорт ,
б дівництва, е спл атації та обсл ов вання
ба аторівнево о пар ін з об'є тами транс-
портної інфрастр т ри, приміщеннями тор-
овельно-офісно о та соціально-поб тово о
призначення на просп. Оболонсь ом , 21 в
Оболонсь ом районі м. Києва із земель о-
м нальної власності територіальної ромади
міста Києва.
3. Ком нальном підприємств "Київтранс-

пар сервіс":
3.1. Ви он вати обов'яз и земле орист ва-

ча відповідно до вимо статті 96 Земельно о
оде с У раїни.
3.2. Вжити заходів щодо державної реєс-

трації права постійно о орист вання земель-
ною ділян ою поряд , встановленом За-
оном У раїни "Про державн реєстрацію ре-
чових прав на нер хоме майно та їх обтя-
жень".

3.3. Питання пайової часті вирішити відпо-
відно до рішення Київсь ої місь ої ради від
08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Ки-
єва на 2013 рі ".
3.4. Ви онати вимо и, ви ладені в листах

Головно о правління містоб д вання та архі-
те т ри від 07.09.2012 № 11912/0/18-3/19-
12, ом нально о підприємства "Київсь ий
метрополітен" від 11.12.2012 № 746-НГ, Го-
ловно о правління Держзема ентства
м. Києві від 21.06.2013 № 2173.
3.5. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -
ючих інженерних мереж і спор д, що знахо-
дяться в межах земельної ділян и.
3.6. Питання майнових відносин виріш ва-

ти в становленом поряд .
4. Попередити земле орист вача, що ви о-

ристання земельної ділян и не за цільовим
призначенням тя не за собою припинення
права орист вання нею відповідно до вимо
статей 141, 143 Земельно о оде с У раїни.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти па постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про передачу комунальному підприємству
"Київтранспарксервіс" земельних ділянок для будівництва,

експлуатації та обслуговування підземного паркінгу,
громадських будівель та споруд з заїздами та гостьовою

автостоянкою на просп. Академіка Глушкова, 1 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 618/10106 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 92, 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що


до відведення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити прое т земле строю щодо
відведення ом нальном підприємств "Ки-
ївтранспар сервіс" земельних діляно для б -
дівництва, е спл атації та обсл ов вання
підземно о пар ін , ромадсь их б дівель та
спор д з заїздами та остьовою автостоян-
ою на просп. А адемі а Гл ш ова, 1 Голо-
сіївсь ом районі м. Києва (справа Д-6801,
заява ДЦ № 01109-000104193-014 від
02.10.2013).
2. Передати ом нальном підприємств

"Київтранспар сервіс", за мови ви онання
п н т 3 цьо о рішення, земельні ділян и за-
альною площею 1,3379 а для б дівництва,
е спл атації та обсл ов вання підземно о
пар ін , ромадсь их б дівель та спор д з
заїздами та остьовою автостоян ою на
просп. А адемі а Гл ш ова, 1 Голосіївсь о-
м районі м. Києва із земель ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва, із них:
площею 1,0755 а ( адастровий номер

8000000000:79:392:0200) — в постійне о-
рист вання;
площею 0,2624 а ( адастровий номер

8000000000:79:392:0201) — в орот остро о-
в оренд на 5 ро ів (в межах червоних ліній).
3. Ком нальном підприємств "Київтранс-

пар сервіс":
3.1. Ви он вати обов'яз и земле орист ва-

ча відповідно до вимо статті 96 Земельно о
оде с У раїни.
3.2. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -
ючих інженерних мереж і спор д, що знахо-
дяться в межах земельних діляно .

3.3. У місячний термін надати до Департа-
мент земельних рес рсів ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) до менти, визначе-
ні за онодавством, необхідні для ладання
до овор оренди земельних діляно .
3.4. Питання майнових відносин виріш ва-

ти в становленом поряд .
3.5. Ви онати вимо и, ви ладені в листах

Головно о правління містоб д вання та архі-
те т ри від 27.11.2012 № 15648/0/12/19-12
та Головно о правління Держзема ентства
м. Києві від 21.06.2013 № 2177.
3.6. Питання пайової часті вирішити відпо-

відно до рішення Київсь ої місь ої ради від
08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Ки-
єва на 2013 рі ".
3.7. Вжити заходів щодо державної реєс-

трації права постійно о орист вання земель-
ними ділян ами поряд , встановленом
За оном У раїни "Про державн реєстрацію
речових прав на нер хоме майно та їх обтя-
жень".
4. Попередити земле орист вача, що ви о-

ристання земельних діляно не за цільовим
призначенням тя не за собою припинення
права орист вання ними відповідно до ви-
мо статей 141, 143 Земельно о оде с
У раїни.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про передачу комунальному підприємству
"Київтранспарксервіс" земельної ділянки для влаштування,

експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки 
з об'єктами транспортної інфраструктури на перетині 

вул. Ревуцького та вул. Анни Ахматової у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 620/10108 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 93, 123, 124, 134 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити прое т земле строю щодо

відведення земельної ділян и ом нальном
підприємств "Київтранспар сервіс" для
влашт вання, е спл атації та обсл ов вання
від ритої автостоян и з об'є тами транспорт-

ної інфрастр т ри на перетині в л. Рев ць-
о о та в л. Анни Ахматової Дарниць ом
районі м. Києва (справа Д-6850, заява ДЦ
№ 01006-000106713-014 від 17.10.2013).
2. Передати ом нальном підприємств
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"Київтранспар сервіс", за мови ви онання
п н т 3 цьо о рішення, орот остро ов
оренд на 5 ро ів земельн ділян за аль-
ною площею 0,5506 а (в межах червоних лі-
ній) ( адастровий номер
8000000000:63:243:0202) для влашт вання,
е спл атації та обсл ов вання від ритої ав-
тостоян и з об'є тами транспортної інфра-
стр т ри на перетині в л. Рев ць о о та в л.
Анни Ахматової Дарниць ом районі м. Ки-
єва із земель ом нальної власності терито-
ріальної ромади міста Києва.
3. Ком нальном підприємств "Київтранс-

пар сервіс":
3.1. Ви он вати обов'яз и земле орист ва-

ча відповідно до вимо статті 96 Земельно о
оде с У раїни.
3.2. У місячний термін надати до Департа-

мент земельних рес рсів ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) до менти, визначе-
ні за онодавством, необхідні для ладання
до овор оренди земельної ділян и.
3.3. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -
ючих інженерних мереж і спор д, що знахо-
дяться в межах земельної ділян и.
3.4. Ви онати вимо и, ви ладені в листах

Головно о правління містоб д вання та архі-
те т ри від 27.08.2012 № 11042/0/01/19-12,
Головно о правління Держзема ентства
м. Києві від 04.10.2013 № 3792, п блічно о
а ціонерно о товариства "У ртеле ом" від
28.08.2013 № 06-17-995.
3.5. У разі необхідності проведення ре он-

стр ції чи ново о б дівництва питання
оформлення дозвільної та прое тно- ошто-
рисної до ментації виріш вати в поряд ,
визначеном за онодавством У раїни.
3.6. Питання майнових відносин виріш ва-

ти в становленом поряд .
3.7. Земельн ділян ви ористов вати з

обмеженнями відповідно до містоб дівно о
за онодавства.
4. Попередити земле орист вача, що ви о-

ристання землі не за цільовим призначенням
тя не за собою припинення права орист -
вання нею відповідно до вимо статей 141,
143 Земельно о оде с У раїни.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про передачу комунальному підприємству "Київпастранс"
земельної ділянки для реконструкції лінійно
диспетчерської

станції з будівництвом об'єктів соціально
побутового
призначення, торгівлі та харчування з подальшими їх

експлуатацією та обслуговуванням на вул. Попудренка, 1 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 624/10112 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо від


ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити прое т земле строю щодо

відведення земельної ділян и ом нальном
підприємств "Київпастранс" для ре онстр -
ції лінійно-диспетчерсь ої станції з б дівниц-
твом об'є тів соціально-поб тово о призна-
чення, тор івлі та харч вання з подальшими їх
е спл атацією та обсл ов ванням на в л.
Поп дрен а, 1 Дніпровсь ом районі м. Ки-
єва (справа № Д-6811, заява ДЦ № 01013-
000104495-014 від 04.10.2013).
2. Передати ом нальном підприємств

"Київпастранс", за мови ви онання п н т 3
цьо о рішення, в постійне орист вання зе-
мельн ділян площею 0,3034 а ( адастро-
вий номер 8000000000:66:106:0078) для ре-
онстр ції лінійно-диспетчерсь ої станції з
б дівництвом об'є тів соціально-поб тово о
призначення, тор івлі та харч вання з по-
дальшими їх е спл атацією та обсл ов ван-
ням на в л. Поп дрен а, 1 Дніпровсь ом
районі м. Києва із земель ом нальної влас-
ності територіальної ромади міста Києва.
3. Ком нальном підприємств "Київпас-

транс":
3.1. Ви он вати обов'яз и земле орист ва-

ча відповідно до вимо статті 96 Земельно о
оде с У раїни.
3.2. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -
ючих інженерних мереж і спор д, розміщених
межах земельної ділян и.
3.3. У разі необхідності проведення ре он-

стр ції чи ново о б дівництва відповідно до
п н т 1 цьо о рішення питання оформлення
дозвільної та прое тно- ошторисної до -

ментації виріш вати в поряд , визначеном
за онодавством У раїни та з ідно з статтею
34 За он У раїни "Про ре лювання містоб -
дівної діяльності".
3.4. Ви онати вимо и, ви ладені листах

Департамент містоб д вання та архіте т ри
від 25.07.2012 № 9595/0/18-3/19-12, Голов-
но о правління Держзема ентства м. Києві
від 27.06.2013 № 2249.
3.5. Питання пайової часті вирішити відпо-

відно до рішення Київсь ої місь ої ради від
08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Ки-
єва на 2013 рі ".
3.6. Питання майнових відносин виріш ва-

ти в становленом поряд .
4. Визнати та им, що втратило чинність, рі-

шення ви он ом Київсь ої місь ої ради де-
п татів тр дящих від 18.11.74 № 1398/6 "Про
відведення земельних діляно Київсь ом ви-
робничом правлінню пасажирсь о о авто-
транспорт Міністерства автомобільно о
транспорт УРСР під б дівництво автоб сних
диспетчерсь их станцій".
5. Попередити земле орист вача, що ви о-

ристання землі не за цільовим призначенням
тя не за собою припинення права орист -
вання нею відповідно до вимо статей 141,
143 Земельно о оде с У раїни.
6. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про поновлення закритому акціонерному товариству "Київстар
Дж. Ес. Ем." договору оренди земельної ділянки 

на вул. Дегтярівській, 53 у Шевченківському районі м. Києва
№ 91
6
00862 від 14.08.2009

Рішення Київської міської ради № 642/10130 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та розглянувши клопотання закритого акціо


нерного товариства "Київстар Дж. Ес. Ем." від 24.10.2013 № 7149/07/03, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Поновити на 15 ро ів до овір оренди зе-

мельної ділян и від 14.08.2009 № 91-6-00862
площею 0,0093 а ( адастровий номер
8000000000:88:057:0018), ладений між Ки-
ївсь ою місь ою радою і за ритим а ціонер-
ним товариством "Київстар Дж. Ес. Ем." для
е спл атації та обсл ов вання адміністра-
тивних б дівель та виробничих спор д май-
ново о омпле с на в л. Де тярівсь ій, 53
Шевчен івсь ом районі м. Києва на підставі
рішення Київсь ої місь ої ради від 25.12.2008

№ 949/949 "Про передач земельної ділян и
(довідведення) за ритом а ціонерном то-
вариств "Київстар Дж. Ес. Ем." для е спл -
атації та обсл ов вання адміністративних
б дівель та виробничих спор д майново о
омпле с на в л. Де тярівсь ій, 53 Шев-
чен івсь ом районі м. Києва" (справа А-
18185).
2. Встановити, що розмір річної орендної

плати, визначений в до оворі оренди земель-
ної ділян и № 91-6-00862 від 14.08.2009, під-

ля ає приведенню відповідність до норм за-
онодавства.
3. За ритом а ціонерном товариств

"Київстар Дж. Ес. Ем." місячний термін на-
дати до Департамент земельних рес рсів
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
до менти, визначені чинним за онодав-
ством, для ладання додат ової оди про

поновлення до овор оренди земельної ді-
лян и № 91-6-00862 від 14.08.2009.
4. 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

Про надання дозволу 
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,

що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 647/10135 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж зе

мельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на проведення е спертної
рошової оцін и земельної ділян и ( адастро-
вий номер 8 000 000 000:78:130:0002) пло-
щею 10,6723 а для ре онстр ції, б дівниц-
тва та е спл атації тор овельно о, розва-
жально о та офісно о центр на просп. Мос-
овсь ом , 15-а в Оболонсь ом районі м.
Києва, що підля ає продаж товариств з об-

меженою відповідальністю "РІАЛ ІСТЕЙТ
Ф.К.А.У." (справа № Є-1207).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про зміну цільового призначення земельної ділянки товариства
з обмеженою відповідальністю "БІОНІК ЛЕНД" для комплексної

забудови та експлуатації об'єктів житлового, громадського,
адміністративного призначення, об'єктів соціальної

інфраструктури та паркінгів в рамках реалізації проекту "BIONIC
Hill" — складової національного проекту "Технополіс" —

створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих
технологій" на вул. Пономарьова, 1
а у Святошинському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 650/10138 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статті 20 Земельного кодексу України, Закону України "Про внесення змін до деяких зако

нодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю" від 05.11.2009 № 1702
VI, врахо

вуючи рішення Київської міської ради від 18.04.2013 № 193/9250 "Про затвердження детального плану те

риторії комплексної забудови з об'єктами житлового, громадського, адміністративного, науково
виробни

чого та промислового призначення, об'єктами соціальної інфраструктури та паркінгами на земельній ділян

ці на вул. Пономарьова, 1
а у Святошинському районі м. Києва" та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити прое т земле строю щодо
відведення товариств з обмеженою відпові-
дальністю "БІОНІК ЛЕНД" земельної ділян и
для омпле сної заб дови та е спл атації
об'є тів житлово о, ромадсь о о, адмініс-
тративно о призначення, об'є тів соціальної
інфрастр т ри та пар ін ів в рам ах реаліза-
ції прое т "BIONIC Hill" — с ладової націо-
нально о прое т "Технополіс" — створення
інфрастр т ри інноваційно о розвит та ви-
со их техноло ій" на в л. Пономарьова, 1-а
Святошинсь ом районі м. Києва (справа №
А-20568, заява ДЦ № 01104-000095565-014
від 29.07.2013).
2. Змінити цільове призначення земельної

ділян и площею 90,3750 а ( адастровий но-
мер 8000000000:75:564:0005) на в л. Поно-
марьова, 1-а Святошинсь ом районі м. Ки-
єва, право власності на я посвідчено дер-
жавним а том на право власності на земель-
н ділян від 11.12.2012 № 05-8-00117, та
дозволити її ви ористов вати для омпле сної
заб дови та е спл атації об'є тів житлово о,
ромадсь о о, адміністративно о призначен-
ня, об'є тів соціальної інфрастр т ри та пар-
ін ів в рам ах реалізації прое т "BIONIC
Hill" — с ладової національно о прое т "Тех-
нополіс" — створення інфрастр т ри іннова-
ційно о розвит та висо их техноло ій".
3. Товариств з обмеженою відповідальніс-

тю "БІОНІК ЛЕНД":

3.1. Ви он вати обов'яз и власни а зе-
мельної ділян и відповідно до вимо статті 91
Земельно о оде с У раїни.
3.2. Ви онати вимо и, ви ладені листах

Департамент містоб д вання та архіте т ри
від 12.06.2013 № 9625/0/12-1/19-13 та Го-
ловно о правління Держзема ентства
м. Києві від 17.07.2013 № 2544.
3.3. Забезпечити вільний дост п для

про ладання нових, ремонт та е спл ата-
ції існ ючих інженерних мереж і спор д,
що знаходяться в межах земельної ділян-
и.
3.4. Питання майнових відносин виріш ва-

ти в становленом поряд .
3.5. Питання пайової часті вирішити відпо-

відно до рішення Київради від 08.02.2013
№ 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013
рі ".
4. Попередити власни а земельної ділян и,

що право приватної власності на землю може
б ти припинено випад ах, передбачених
статтями 140, 143 Земельно о оде с У ра-
їни.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про визнання такими, що втратили чинність, окремих рішень
Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 448/9936 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи розпорядження ви


конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 ро

ку № 2373 "Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації інвестиційного
проекту "Електронний квиток" та від 29 квітня 2013 року № 660 "Про затвердження переможця конкурсу із
залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту "Електронний квиток", з метою приведення рі

шень Київської міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати та им, що втратило чинність, рі-
шення Київсь ої місь ої ради від 15 липня
2010 ро № 1275/4713 "Про заходи щодо

впровадження автоматизованої системи
оплати проїзд та облі пасажирів місь о-
м наземном пасажирсь ом транспорті".
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4.2.�Керівни	�Установи�призначається�на�посад��і�звільняється�з�посади�на	азом�дире	-

тора�Департамент��охорони�здоров'я�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої

місь	ої�державної� адміністрації)� на� 	онтра	тній�основі� за�поданням�дире	тора�Територі-

ально�о�медично�о�об'єднання�"САНАТОРНОГО�ЛІКУВАННЯ"���місті�Києві�та�за�по�оджен-

ням� із�заст�пни	ом��олови�Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом

обов'яз	ів.

Заст�пни	и�Керівни	а�Установи�призначаються�на�посад��і�звільняються�з�посади�на	а-

зом�Керівни	а�Установи.

Головний�б�х�алтер�Установи�призначається�на�посад��і�звільняється�з�посади�на	азом

Керівни	а�Установи�за�по�одження�з�ор�анами�Державної�	азначейсь	ої�сл�жби�У	раїни.

Інші�працівни	и�Установи�призначаються�на�посад��і�звільняються�з�посади�на	азом�Ке-

рівни	а�Установи.

4.3.�Керівни	�самостійно�виріш�є�всі�питання�діяльності�Установи,�в�межах�своїх�повно-

важень:

видає�на	ази�обов'яз	ові�до�ви	онання�всіма�працівни	ами;

вживає�заходів�до�заохочення�працівни	ів�та�на	ладає�стя�нення;

затвердж�є�положення�про�стр�	т�рні�підрозділи,�посадові�інстр�	ції,�с	ладає�штатний

розпис� Установи� �� межах� встановлених�фондів� оплати� праці� та� нормативів� чисельності

працівни	ів�і�подає�на�затвердження�дире	тор��Департамент��охорони�здоров'я;

подає� на� затвердження� дире	тор�� Департамент�� охорони� здоров'я� 	ошторис,� план

аси�н�вань�на�бюджетний�рі	.

4.4.�Керівни	�діє�від� імені�Установи,�без�дор�чення�представляє� її� інтереси�в��сіх�під-

приємствах,��становах�та�ор�анізаціях�незалежно�від�форм�власності,�державних�ор�анах

влади�та�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання,�в�межах�наданих�повноважень��	ладає�до�о-

вори,�видає�дор�чення,�має�право�першо�о�підпис��на�фінансових,�бан	івсь	их�та� інших

до	�ментах�Установи.

5.� ОРГАНІЗАЦІЯ� ПРАЦІ� ТА� ЗАРОБІТНА� ПЛАТА

5.1.�В� Установі� для� найбільш�повно�о� ви	ористання� тр�дово�о� потенціал�� і� створення

�мов�для�висо	оефе	тивної�діяльності�	ожно�о�працівни	а:

5.1.1.�Проводиться�атестація�та�раціоналізація�робочих�місць,�визначається�їх�	іль	ість.

5.1.2.�Встановлюються�форми�ор�анізації�праці�працівни	ів,� здійснюється�тарифі	а-

ція� та� встановлюються� працівни	ам�надбав	и�до� посадово�о� о	лад�� за� висо	�� я	ість,

с	ладність�та�напр�женість���роботі,�професійн��майстерність�та�інші�доплати�і�надбав-

	и� з�ідно� із� за	онодавством� У	раїни.�Премії,� надбав	и� до� посадово�о� о	лад�� для� ди-

ре	тора�та�йо�о�заст�пни	ів�встановлюються�відповідно�до�на	аз��Територіально�о�ме-

дично�о�об'єднання�"САНАТОРНОГО�ЛІКУВАННЯ"���місті�Києві�за�попереднім�поданням

Установи.

5.1.3.�Встановлюється�режим�робочо�о�час�,�а� та	ож�тривалість�додат	ових�відп�сто	

з�ідно�із�за	онодавством�У	раїни�про�працю.

5.2.�Оплата�праці�працівни	ів�Установи�здійснюється�з�ідно�з�відповідними�постанова-

ми�Кабінет��Міністрів�У	раїни,�на	азами�Міністерства�охорони�здоров'я�У	раїни,� іншими

нормативно-правовими�а	тами,�в�межах�аси�н�вань,�визначених�	ошторисом.

5.3.�Відносини�працівни	ів�і�Установи�б�д�ються�на�основі�безстро	ових�або�в�разі�не-

обхідності�стро	ових�тр�дових�до�оворів�(	онтра	тів),��мови�я	их�визначаються�відповід-

но�до�за	онодавства�У	раїни�про�працю,�правил�вн�трішньо�о�тр�дово�о�розпоряд	�,�по-

садових�інстр�	цій�та�за���одою�між�Установою�та�відповідним�працівни	ом.

Установа� зобов'язана� ви	онати� всі� види� обов'яз	ово�о� соціально�о� страх�вання� своїх

робітни	ів,�а�та	ож��арант�є�їм�оплат��заробітної�плати�не�нижче�мінім�м�,�встановлено-

�о�за	онодавством

6.� МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА� БАЗА� І� КОШТИ� УСТАНОВИ

6.1.�Матеріально-технічн��баз��і�	ошти�Установи�с	ладають�основні�фонди�та�оборотні

	ошти,�а�та	ож�інші�матеріальні�цінності�та�фінансові�рес�рси,�вартість�я	их�відображена

��самостійном��балансі.

6.2.�Майно�Установи�належить�до�	ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�і�за	ріплюється�за�нею�на�праві�оперативно�о��правління.

6.3.�Витрати�на��тримання�Установи�фінанс�ються�за�рах�но	�місцево�о�бюджет��та�ін-

ших�джерел,�передбачених�за	онодавством�У	раїни.

6.4.�Установа�має�право�отрим�вати�плат��за�надання�посл��,�ви	онання�робіт���поряд-

	�,�визначеном��за	онодавством,�зал�чати�матеріальні�та�фінансові�рес�рси�в��становле-

Про затвердження 
змін до складу міського комітету 

доступності інвалідів 
та інших маломобільних груп населення 

до об'єктів соціальної
та інженерно!транспортної інфраструктури

Розпорядження № 139 від 5 лютого 2014 року
У зв'язку зі змінами у персональному складі міського комітету доступності інвалідів та інших маломобіль!

них груп населення до об'єктів соціальної та інженерно!транспортної інфраструктури:

1.� Затвердити� зміни� до� с	лад�� місь	о�о

	омітет��дост�пності� інвалідів�та� інших�ма-

ломобільних��р�п�населення�до�об'є	тів�со-

ціальної� та� інженерно-транспортної� інфра-

стр�	т�ри,�затверджено�о�розпорядженням

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

(Київсь	ої� місь	ої� державної� адміністрації)

від� 11� люто�о� 2010� ро	��№ 61� "Про� дея	і

питання� створення� сприятливих� �мов� для

життєдіяльності� осіб� з� обмеженими�фізич-

ними� можливостями"� (в� реда	ції� розпоря-

дження� від� 21� листопада� 2011� ро	�

№ 2149),� ви	лавши� йо�о� в� новій� реда	ції,

що�додається.

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

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

Київсь	ої� місь	ої� державної� адміністрації

К�ч�	а�М.�І.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

ном��поряд	�,�отрим�вати��ранти,�дар�н	и�та�бла�одійні�внес	и�в�межах�та���поряд	�,�ви-

значеном��за	онодавством�для�бюджетних��станов.

6.5.�Установа�має�право�ви	лючно�за�з�одою�власни	а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�:

відч�ж�вати� за	ріплене� за� нею�майно,� надавати� в� оренд�� або�безоплатне� 	орист�вання

(позич	�),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,� інвентар�та� інші�цінності,

та	ож�спис�вати�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд	�.

7.� ОБЛІК,� ЗВІТНІСТЬ,� КОНТРОЛЬ

7.1.�Установа�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь	ий�облі	�рез�льтатів�своєї�діяльно-

сті� і� надає� фінансов�� та� статистичн�� звітність� �� поряд	�,� визначеном�� за	онодавством

У	раїни.� Фінансова� звітність� Установи� надається� Департамент�� 	ом�нальної� власності�

м.�Києва�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адмініс-

трації)�в��становленом��поряд	�.

7.2.�Перевір	а�о	ремих�напрям	ів�діяльності�Установи�здійснюється�подат	овими�та�ін-

шими��повноваженими�ор�анами�відповідно�до�за	онодавства�У	раїни.

7.3.�Ревізія�та�перевір	а�діяльності�Установи�здійснюється�власни	ом�або��повноваже-

ним�ним�ор�аном���поряд	�,�визначеном��за	онодавством�У	раїни.

8.� ЛІКАРСЬКА� ТАЄМНИЦЯ

8.�Медичні�працівни	и�Установи�та�інші�особи,�я	им���зв'яз	��з�ви	онанням�професійних

або�сл�жбових�обов'яз	ів�стало�відомо�про�хвороб�,�медичне�обстеження,�о�ляд�та�їх�ре-

з�льтати,�інтимн��і�сімейн��сторони�життя��ромадянина,�не�мають�права�роз�олош�вати�ці

відомості,�	рім�передбачених�за	онодавчими�а	тами�випад	ів.

9.� ЗМІНИ� ТА� ДОПОВНЕННЯ� ДО� СТАТУТУ� УСТАНОВИ

9.� Зміни� та� доповнення� до� Стат�т�� Установи� вносяться� відповідно� до� за	онодавства

У	раїни�в�том��ж�поряд	�,�в�я	ом��він�б�в�затверджений.

10.� ПРИПИНЕННЯ� УСТАНОВИ

10.1.�Припинення�Установи�здійснюється�шляхом�її�реор�анізації�або�лі	відації�за�рішен-

ням�власни	а�чи��повноважено�о�ним�ор�ан�,�за�рішенням�с�д����поряд	�,�встановленом�

за	онодавством�У	раїни.

10.2.�У�разі�припинення�Установи�працівни	ам,�що�звільняються,� �арант�ється�додер-

жання�їх�прав�і�інтересів�відповідно�до�тр�дово�о�за	онодавства�У	раїни.

10.3.�У�випад	��лі	відації�Установи�її�а	тиви,�я	і�залишилися�після�задоволення�претен-

зій�	редиторів�і�членів�	оле	тив�,�ви	ористов�ються�за�в	азів	ою�власни	а.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

2.�Визнати�та	им,�що�втратило�чинність,

рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�23�черв-

ня� 2011� ро	�� № 272/5659� "Про� внесення

змін� до� рішення� Київради� від� 15.07.2010

№ 1275/4713".

3.�Контроль�за�ви	онанням�цьо�о�рішення

по	ласти� на� постійн�� 	омісію� Київради� з

питань�транспорт��та�зв'яз	�.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про передачу 
у безоплатне користування (позичку) 

нежилих приміщень у будинку 
на вул. Десятинній, 14 

у Шевченківському районі 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 514/10002 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 827 ! 829 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", враховуючи звернення Національного заповідника "Софія Київська" (листи від 03 червня 2013 ро!
ку № 365/01!19/06 та № 41/01!17/06), Київського науково!методичного центру по охороні, реставрації та
використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій (лист від 14 березня 2013 року № 152), Мініс!
терства соціальної політики України (лист від 01 квітня 2013 року № 3440/0/14!13/55), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Передати� �� безоплатне� 	орист�вання

(позич	�)� Національном�� заповідни	�� "Со-

фія� Київсь	а"� нежилі� приміщення� площею

13,7�	в.�м���б�дин	��на�в�л.�Десятинній,�14

��Шевчен	івсь	ом��районі�міста�Києва.

2.�У�те	сті�рішення�Київсь	ої�місь	ої�ради

від� 01� �р�дня� 2011� ро	��№�763/6999� "Про

передач����безоплатне�	орист�вання�(в�по-

зич	�)�Міністерств��соціальної�політи	и�У	-

раїни�нежило�о�б�дин	��на�в�лиці�Десятин-

ній,�14���Шевчен	івсь	ом��районі�міста�Ки-

єва"� слова� та�цифри� "нежилий�б�дино	�на

в�л.�Десятинній,�14���Шевчен	івсь	ом��ра-

йоні�міста�Києва"���всіх�відмін	ах�замінити

словами� та� цифрами� "нежилі� приміщення

площею�2945,8�	в.�м�на�в�л.�Десятинній,�14

�� Шевчен	івсь	ом�� районі� міста� Києва"� �

відповідних�відмін	ах.

3.�Встановити,�що�Національний�заповід-

ни	�"Софія�Київсь	а"�має�право�	орист�ва-

тися�нежилими�приміщеннями�площею�13,7

	в.� м� �� б�дин	�� на� в�л.� Десятинній,� 14� �

Шевчен	івсь	ом�� районі� міста� Києва� без

права�відч�ження�та�передачі�в�	орист�ван-

ня�третім�особам.

4.� Департамент�� 	ом�нальної� власності

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

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

адміністрації):

4.1.� У	ласти� в� �становленом�� за	оно-

давством� У	раїни� поряд	�� до�овір� безоп-

латно�о� 	орист�вання� (позич	и)� та� забез-

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

цьо�о�рішення.

4.2.� У	ласти� з� Міністерством� соціальної

політи	и�У	раїни�до�овір�про�внесення�змін

до�до�овор��позич	и�№�11/273�від�30��р�д-

ня�2011�ро	��на� 	орист�вання�нежитловим

б�дин	ом,��	ладено�о�між�Головним��прав-

лінням�	ом�нальної� власності�м.�Києва�ви-

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

(Київсь	ої� місь	ої� державної� адміністрації)

та�Міністерством�соціальної�політи	и�У	раї-

ни.

5.�Контроль�за�ви	онанням�цьо�о�рішення

по	ласти� на� постійн�� 	омісію� Київради� з

питань�власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 6 14 лютого 2014 року

Про деякі питання залучення пайової участі від розміщення
тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально!культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності на території міста Києва

Розпорядження № 143 від 5 лютого 2014 року
Відповідно до підпункту 7 пункту "а" частини першої статті 30 Закону України "Про місцеве самовряду!

вання в Україні", пункту 2 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто!герой Київ", статей 10, 15
Закону України "Про благоустрій населених пунктів", наказу Міністерства регіонального розвитку, будів!
ництва та житлово!комунального господарства України від 12 листопада 2013 року № 537 "Про затверджен!
ня Типового договору щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою", зареєстрованого в Міністер!
стві юстиції України 06 грудня 2013 року за № 2073/24605, розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 грудня 2013 року № 2251 "Про затверджен!
ня Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально!культурного
чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві", від 30 грудня 2013 року
№ 2354 "Про утворення комісії з розгляду заяв про можливість розміщення тимчасових споруд торговель!
ного, побутового, соціально!культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльно!
сті на території м. Києва", з метою вирішення деяких питань залучення пайової участі (внеску) власників
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально!культурного чи іншого призначення для здійс!
нення підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою міста Києва, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.� Департамент�� промисловості� та� роз-

вит	�� підприємництва� ви	онавчо�о� ор�ан�

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

державної�адміністрації):

1.1.�Здійснювати�зал�чення�пайової��час-

ті� (внес	�)� власни	ів� тимчасових� спор�д

тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціально-	�ль-

т�рно�о� чи� іншо�о� призначення� для� здійс-

нення� підприємниць	ої� діяльності� в� �три-

манні�об'є	тів�бла�о�строю�міста�Києва�від-

повідно� до� рішення� Київсь	ої� місь	ої� ради

від�24�люто�о�2011�ро	��№ 56/5443�"Про�за-

твердження�Поряд	��визначення�обся�ів�па-

йової� �часті� (внес	�)� власни	ів� тимчасових

спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�соціаль-

но-	�льт�рно�о� чи� іншо�о� призначення� для

здійснення� підприємниць	ої� діяльності,� за-

собів� перес�вної� дрібнороздрібної� тор�о-

вельної� мережі� в� �триманні� об'є	тів� бла�о-

�строю�м.�Києва�та�внесення�змін�до�дея	их

рішень�Київсь	ої�місь	ої�ради".

1.2.� Забезпечити� �	ладення� до�оворів

про�сплат��пайової��часті�(внес	�)�власни-

	ів�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,�по-

б�тово�о,� соціально-	�льт�рно�о� чи� іншо-

�о�призначення�для�здійснення�підприєм-

ниць	ої� діяльності� в� �триманні� об'є	тів

бла�о�строю�міста� Києва� після� визначен-

ня�Департаментом�містоб�д�вання� та� ар-

хіте	т�ри� ви	онавчо�о� ор�ан�� Київсь	ої

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

адміністрації)�відповідності�намірів�замов-

ни	а� щодо� місця� розташ�вання� тимчасо-

вих� спор�д� тор�овельно�о,� поб�тово�о,

соціально-	�льт�рно�о� чи� іншо�о� призна-

чення�для�здійснення�підприємниць	ої�ді-

яльності� Компле	сній� схемі� розміщення

тимчасових� спор�д� тор�овельно�о,� поб�-

тово�о,� соціально-	�льт�рно�о� чи� іншо�о

призначення� для� здійснення� підприєм-

ниць	ої�діяльності�в�м.�Києві,�б�дівельним

нормам.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан�

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

від�11.02.2010�№�61

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

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

від�05.02.2014�№�139

Склад
міського комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп

населення до об'єктів соціальної та інженерно!транспортної інфраструктури

К�ч�	�

Михайло�Ілліч Заст�пни	��олови�Київсь	ої�місь	ої�державної�

адміністрації,��олова�місь	о�о�	омітет��дост�пності

Целовальни	�

Сер�ій�Анатолійович Дире	тор�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте	т�ри,�

заст�пни	��олови�місь	о�о�	омітет��дост�пності

Назарен	о�

Василь�Васильович Голова�	оординаційної�ради�місь	их��ромадсь	их�ор�анізацій�

інвалідів�м.�Києва,�заст�пни	��олови�місь	о�о�	омітет��

дост�пності�(за�з�одою)

Верни�ора�

Надія�Федорівна Голова�	омітет��з�соціально-е	ономічних�питань�Громадсь	ої�ради

при�ви	онавчом��ор�ані�Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ій�місь	ій�державній�адміністрації),�заст�пни	��олови�

місь	о�о�	омітет��дост�пності

Жили	

Лариса�Дмитрівна Начальни	��правління�перспе	тивно�о�розвит	��та�	оординації�

б�дівництва�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�

забезпечення,�се	ретар�місь	о�о�	омітет��дост�пності

Азін

Володимир�Оле	сандрович��Фахівець�з�питань�дост�пності�Національної�Асамблеї�інвалідів�

У	раїни,�Все�	раїнсь	ої��ромадсь	ої�ор�анізації�"Гр�па�

а	тивної�реабілітації"�(за�з�одою)

Баранова�

Катерина�Оле	сандрівна�В.�о.�начальни	а��правління�інформаційно�о�забезпечення

та�дост�п��до�п�блічної�інформації

Бровин

Борис�Оле	сандрович Начальни	�відділ��е	спертизи�містоб�дівної�до	�ментації�ДП

"У	рдержб�де	спертиза"�(за�з�одою)

Б�рма	а�

Марина�Петрівна Голова�Громадсь	ої�ради�при�ви	онавчом��ор�ані�

Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ій�місь	ій�державній�адміністрації)

Ворона

Оле	сандр�Володимирович Президент�Спіл	и��ромадсь	их�ор�анізацій�інвалідів�

міста�Києва�(за�з�одою)

Гален	о

О	сана�Ми	олаївна Дире	тор�	ом�нальної�на�	ово-дослідної��станови�"На�	ово-

дослідний�інстит�т�соціально-е	ономічно�о�розвит	��міста"

Гамоля

Сер�ій�Іванович Заст�пни	��енерально�о�дире	тора�	ом�нально�о�

підприємства�"Київпастранс"

Голін�

Михайло�Ми	олайович Заст�пни	�начальни	а��правління�	онтролю�б�дівництва�

об'є	тів�Інспе	ції�державно�о�архіте	т�рно-б�дівельно�о�

	онтролю���місті�Києві�(за�з�одою)

Дорошен	о�

Юрій�Валерійович Заст�пни	��оловно�о�інженера�	ом�нальної�	орпорації�"Київавтодор"

Євдо	имов

Ми	ола�Ми	олайович Начальни	��правління�ор�анізації�пар	�вальних�майданчи	ів�

	ом�нально�о�підприємства�"Київтранспар	сервіс"

Зель

Володимир�Іванович Головний�інженер�	ом�нально�о�підприємства

"Київсь	ий�метрополітен"

Клімов

Оле��Іванович Генеральний�дире	тор�	ом�нально�о�підприємства�"Фармація"

Костю	�

Тамара�Оле	сандрівна� Голова�Об'єднання�профспіло	,�ор�анізацій�профспіло	�

��м.�Києві�"КИЇВСЬКА�МІСЬКА�РАДА�ПРОФСПІЛОК"�(за�з�одою)

Костюрен	о�

Тетяна�Ми	олаївна Дире	тор�Департамент��соціальної�політи	и

К�рмишов�

Оле	сандр�Васильович� Заст�пни	�дире	тора —�начальни	��правління�з�ор�анізації�

медично�о�забезпечення�Департамент��охорони�здоров'�я

К�чинсь	ий�

Ми	ола�Си�ізм�ндович� Начальни	��правління�професійної�освіти�Департамент�

освіти�і�на�	и,�молоді�та�спорт�

Левиць	ий�

Михайло�М�сійович Голова�Київсь	ої�місь	ої�ор�анізації�"У	раїнсь	е�товариство

�л�хих"�(за�з�одою)

Мар�севич

Іван�Ми	олайович Голова� �ромадсь	ої� ор�анізації� "Центр� реабілітації�

інвалідів-спинальни	ів�"Відродження —�АРС"�(за�з�одою)

Мер	еш	іна�

Р�слана�Ярославівна� Начальни	�планово-е	ономічно�о��правління�Департамент��

соціальної�політи	и

М�сійч�	�

Вадим�Леонідович� Старший�інспе	тор�відділ��ор�анізації�дорожньо�о�р�х�

Управління�Державної�автомобільної�інспе	ції�ГУ�МВС

У	раїни�в�м.�Києві�(за�з�одою)

Новосець	ий

Михайло�Ми	олайович� Голова�Київсь	ої�місь	ої�ор�анізації�"У	раїнсь	е�товариство

сліпих"�(за�з�одою)

О	са	�

Олена�Валеріївна� Заст�пни	�начальни	а�відділ��взаємодії�з��ромадсь	ими

ор�анізаціями�ветеранів�та�інвалідів�Управління���справах

жіно	,�інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці

Острол�ць	а�

Лариса�Іванівна� Головний�спеціаліст�відділ��соціально�о�інспе	т�вання�та

соціальної�роботи�з�сім'ями�Київсь	о�о�місь	о�о�центр�

соціальних�сл�жб�для�сім'ї,�дітей�та�молоді

Пінч�	�

Лариса�Іванівна� Заст�пни	�начальни	а��правління�житлово-	ом�нальної

інфрастр�	т�ри —�начальни	�відділ��	онтролю�е	спл�атації

житлово�о��осподарства�Департамент��житлово-

	ом�нальної�інфрастр�	т�ри

Полозю	�

Оле��Ми	олайович� Представни	�Все�	раїнсь	ої��ромадсь	ої�ор�анізації

Національної�Асамблеї�інвалідів�У	раїни�(за�з�одою)

П�стовойт�

Оле	сандр�Сер�ійович� Представни	�Все�	раїнсь	ої��ромадсь	ої�ор�анізації

"Національний�	омітет�спорт��інвалідів�У	раїни" —�Член

Національної�Асамблеї�інвалідів�У	раїни�(за�з�одою)

Свєт�

Єв�еній�Оле	сандрович� Завід�вач�відділення�педа�о�ічної�реабілітації�Київсь	о�о

місь	о�о�центр��соціальної,�професійної�та�тр�дової

реабілітації�інвалідів�(за�з�одою)

С�ховий�

Денис�Іванович� Головний�спеціаліст�се	тор��з�юридичних�питань

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте	т�ри

Тимчен	о�

Бо�дан�Ві	торович� Заст�пни	�дире	тора —�начальни	��правління�розвит	�

транспортної�інфрастр�	т�ри�Департамент��транспортної

інфрастр�	т�ри

Тіщен	о�

Оле	сандр�Ми	олайович�Начальни	�відділ��	апітальних�в	ладень,�матеріально-технічно�о

забезпечення�Департамент��	�льт�ри

Федорч�	�

Іван�І�орович� Заст�пни	�начальни	а��правління�правово�о�забезпечення

Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення

Чер	ес

Наталя�Францівна Начальни	��чбово-спортивно�о�відділ��Київсь	о�о�місь	о�о�центр�

фізичної�	�льт�ри�та�спорт��інвалідів�"Інваспорт"�(за�з�одою)

Ша	алова�

Світлана�Павлівна Дире	тор�Київсь	о�о�місь	о�о�центр��соціальної,�професійної�

та�тр�дової�реабілітації�інвалідів�(за�з�одою)

Шлапа	

Алла�Василівна �олова�деп�татсь	ої��р�пи�"Соціальна�справедливість"

Київсь	ої�місь	ої�ради�(за�з�одою)

Ш�тен	о

Віта�Леонідівна� Заст�пни	�начальни	а��правління�тор�івлі�та�поб�т� —�начальни	

відділ��тор�івлі�Департамент��промисловості�та�розвит	��

підприємництва

Заступник голови – керівник апарату
О. Пузанов



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 714 лютого 2014 року

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

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської 

державної адміністрації) 
від 18 серпня 2011 року № 1465 

"Про затвердження 
граничного відсотка 

фінансової підтримки закладів культури
і мистецтва"

Розпорядження № 137 від 5 лютого 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в
Україні", "Про культуру", розпорядження Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2011 року № 148'р "Питання зміцнення фінансово'бюджет'
ної дисципліни", рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010
року № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культу'
ра і мистецтво на 2011'2015 роки", рішення Київської міської ради від
22 січня 2009 року № 20/1075 "Про затвердження Міськиї програми
розвитку Київського зоологічного парку на 2009'2013 роки”:

1. Унести до розпорядження ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) від 18 серпня 2011 ро № 1465 "Про затвердження
ранично о відсот а фінансової підтрим и за ладів льт -
ри і мистецтва" та і зміни:
1.1. П н т 1 ви ласти в та ій реда ції:
"1. Затвердити:
1.1. Граничний відсото фінансової підтрим и театрів, я і

мають б дівлі (спор ди, приміщення), пар ів льт ри і від-
почин , зооло ічних пар ів, л бних та онцертних за ла-
дів льт ри для здійснення своєї основної діяльності для
по риття поточних витрат, не забезпечених їх власними до-
ходами, не повинен перевищ вати 90 відсот ів фа тично о
обся валово о доход , одержано о за підс м ами ро .
1.2. Граничний відсото фінансової підтрим и театрів, я і

не мають б дівель (спор д, приміщень), для здійснення
своєї основної діяльності для по риття поточних витрат, не
забезпечених їх власними доходами, не повинен переви-
щ вати 92 відсот и фа тично о обся валово о доход ,
одержано о за підс м ами ро .
1.3. Граничний відсото фінансової підтрим и дитячих

театрів не повинен перевищ вати 95 відсот ів фа тично о
обся валово о доход , одержано о за підс м ами ро .".
1.2. Доповнити розпорядження новим п н том 2 та о о

зміст :
"2. Бюджетні ошти ви ористов ються оловним розпо-

рядни ом межах відповідних бюджетних призначень,
встановлених рішенням Київсь ої місь ої ради про бюджет
міста Києва на відповідний рі , з рах ванням необхідності
ви онання взятих на облі в ор анах Державної азначей-
сь ої сл жби У раїни бюджетних зобов'язань та разі їх
відповідності паспорт бюджетної про рами.". У зв'яз з
цим п н ти 2-3 вважати відповідно п н тами 3-4.
2. Департамент с спільних ом ні ацій ви онавчо о ор-

ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) забезпечити висвітлення зміст цьо о розпоря-
дження засобах масової інформації.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

2. Департамент містоб д вання та архіте т ри ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) надавати Департамент промислово-
сті та розвит підприємництва ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) письмовом ви ляді інформацію про відповідність на-
мірів замовни а щодо місця розташ вання тимчасових
спор д тор овельно о, поб тово о, соціально- льт рно о
чи іншо о призначення для здійснення підприємниць ої ді-
яльності Компле сній схемі розміщення тимчасових спор д
тор овельно о, поб тово о, соціально- льт рно о чи ін-
шо о призначення для здійснення підприємниць ої діяль-
ності в м. Києві, б дівельним нормам протя ом 3 робочих
днів з момент визначення та ої відповідності.
3. Департамент промисловості та розвит підприєм-

ництва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації), Департамент місто-
б д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
розробити і затвердити в становленом поряд форм
до овор про сплат пайової часті (внес ) власни ів тим-
часових спор д тор овельно о, поб тово о, соціально-
льт рно о чи іншо о призначення для здійснення підпри-

ємниць ої діяльності в триманні об'є тів бла о строю міс-
та Києва на основі Типово о до овор щодо пайової часті
в триманні об'є та бла о строю, затверджено о на азом
Міністерства ре іонально о розвит , б дівництва та жит-
лово- ом нально о осподарства У раїни від 12 листопада
2013 ро № 537,— зареєстровано о в Міністерстві юсти-
ції У раїни 06 р дня 2013 ро за № 2073/24605.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження зали-

шаю за собою.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко 

О олошення орендодавця — Інстит т проблем моделювання в енер етиці ім. Г. Є. П хова НАН
У раїни про намір передати в оренд державне майно, щодо я о о надійшли заяви

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення
за адресою: м. Київ-164, в л. Генерала На мова, 15. Додат ова інформація за тел: (044) 424-91-62
У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди б де о олошено он рс на право оренди.

Назва
ор ан
прав-
ління

Балансо т-
рим вач

(назва, юр.
адреса, те-
лефон)

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

Наймен вання
та місцезна-
ходження

об'є та оренди

Реєс-
тровий
номер
майна

За аль-
на пло-
ща,
в. м

Вартість
майна за

незал. оцін-
ою, рн

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Мета ви ористання
Інші
мо-
ви

Націо-
нальна
а аде-
мія на
У раїни

Інстит т
проблем мо-
делювання в
енер етиці
ім. Г. Є. П -
хова НАНУ,
в л. Генера-
ла На мова,

15

Інженерно-
лабораторний

орп с
в л. Генерала
На мова, 15

- 400,1 1 648 237,00 один рі розташ вання виробництва

- 228,5 936799,00 один рі розташ вання офіс

- 15,2 59 008,00 один рі розташ вання стомат. абін.

- 302,2 1 340 601,00 один рі розташ вання офіс

- 179,8 740 697,00 один рі розташ вання офіс

- 158,5 262 060,00 один рі розташ вання с ладів

18 люто о 2014 ро о 13.00 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" проводить по-
одження меж земельної ділян и на в л. Ба мана, 27 Шевчен ів-
сь ом районі м. Києва (ТП-919).

Ней рс Ліана Василівна є с міжним земле орист вачем зазначе-
ної земельної ділян и.

Просимо забезпечити прис тність Вашо о представни а для по-
одження меж земельної ділян и.
Тел. 207-61-72.

А Б Б А К О В Ч Е Г Х
Р І О А А К У А К Р
К О Г О Р Т А Н І С Е
А Г У Т І З М І С Т Щ
С Е Н С А Ц І Я О Р Д А

Н Д І Я Ч П О Е Т
П Е Р И Н А М Л И

З А Н Т А М І А К

Відповіді на сканворд 

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua
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Температура +1°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 996 %

Температура +1°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 97 %

Температура 0°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 98 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 14 ëþòîãî 2014 ðîêó
ранок день вечір
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Загальний наклад 131855. Замовлення 33995

1918 — êàëåíäàð ó Ðîñ³¿ ïåðå-
âåäåíèé íà íîâèé ñòèëü. Ï³ñëÿ 31
ñ³÷íÿ çà ñòàðèì ñòèëåì íàñòóïèëî
íå 1-øå, à â³äðàçó 14 ëþòîãî. 

1920 — ï³ä òèñêîì á³ëüøîâèê³â
äåí³ê³íö³ â³äõîäÿòü ç ï³âäíÿ Óêðà-
¿íè. 

1931 — àðåøòè êîëèøí³õ ä³ÿ÷³â
ÓÍÐ â ÓÐÑÐ (Ãîëóáîâè÷, Õðèñ-
òþê, Øðàã òà ³íø³). 

1946 — ó Ïåíñ³ëüâàíñüêîìó
óí³âåðñèòåò³ ïðîéøëà äåìîíñòðà-
ö³ÿ ðîáîòè ³ ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ ç
ïðèâîäó ñòâîðåííÿ òîãî, ùî çãî-
äîì ñòàëè íàçèâàòè ïåðøèì
êîìï`þòåðîì. 

1950 — Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ³ Êè-
òàé ï³äïèñàëè "Äîãîâ³ð ïðî äðóæ-

áó, ñîþç ³ âçàºìîäîïîìîãó" òåðì³-
íîì íà 30 ðîê³â. 

1954 — ðîçêîë ó çàêîðäîííèõ
÷àñòèíàõ ÎÓÍ (áàíäåð³âö³â). 

1956 — ÕÕ ç`¿çä ÊÏÐÑ îáãîâî-
ðèâ ïèòàííÿ ïðî áîðîòüáó ç êóëü-
òîì îñîáè Ñòàë³íà. 

1992 — âñòàíîâëåí³ äèïëîìà-
òè÷í³ â³äíîñèíè ì³æ Ðîñ³éñüêîþ
Ôåäåðàö³ºþ òà Óêðà¿íîþ. 

1993 — Óêðà¿íà, Ïîëüùà òà
Óãîðùèíà ï³äïèñàëè äîãîâ³ð ïðî
ñï³âïðàöþ íàðîä³â Êàðïàòñüêîãî
ðåã³îíó. 

2005 — Ñò³â ×åí, ×àä Õåðë³ òà
Äæîä Êàð³ì çàðåºñòðóâàëè äîìåí
youtube.com. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Б
ританська влада відмовилася видати
паспорт на ім’я Король Чорнил чоло�
вікові, що покрив практично усе своє

тіло татуюванням.

34�річний британець Метью Уїлан міняв ім’я вже двічі,

але нових документів донедавна не оформляв. Останні чо�

тири роки він називає себе “Король Чорнильної Країни

Чорнильний Король Екстремального Боді Арта”, скоро�

чено — просто Боді Арт або Король Чорнил. Нещодавно

він отримав в поліції водійські права на це ім’я і спробував

змінити і паспорт, проте цього йому зробити не вдалося.

За словами Короля Чорнил, в паспортному столі від�

мовилися оформляти нові документи, навіть не дивля�

чись на те, що він відправив до відомства копію водій�

ського посвідчення і ще кількох паперів, виписаних на

його “чорнильне” ім’я, зокрема договорів про іпотечне

кредитування. У відомстві підтвердили, що відмова по�

в’язана з незвичайним ім’ям заявника, але обґрунтувати

своє рішення відмовилися.

Король Чорнил оскаржив відмову, розцінивши її як

порушення прав громадянина. На його думку, таким чи�

ном влада намагається змусити його зберегти ім’я, отри�

мане ним при народженні. При цьому, відзначає брита�

нець, він більше не асоціює себе з тим Метью Уїланом і

не хоче повертатися до старого імені. Скарга Короля

Чорнил поки не розглянута.

Британське законодавство дозволяє підданим вільно

міняти імена. При цьому в країні заборонено викорис�

тання імен, що складають осмислені фрази або відтворю�

ють стійкі словосполучення. Наприклад, британці не мо�

жуть назвати свою дитину “Новий Рік” або узяти подібне

ім’я собі вже у зрілому віці, розповідає fooz.ru.

Своє перше тату Метью Уїлан зробив у дев’ять років. З

тих пір він провів у кріслі татуювальника в цілому 300 го�

дин, витративши на це захоплення близько 25 тисяч фун�

тів стерлінгів (40 тисяч доларів). Король Чорнил покрив

малюнками 90 відсотків свого тіла, зокрема одне очне яб�

луко. На даний момент він вважається найбільш татуйо�

ваною людиною у всій Великобританії

Найтатуйованішому жителеві 
Великобританії заборонили 
змінити ім’я

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 14 ëþòîãî

ОВНИ, бажання вте ти від життєвих проблем, поб ти наодинці з собою, по-
аятися доп щених помил ах є нормальним. Підводьте підс м и, переосмис-
люйте, спо т йте провини перед тими, о о образили, іна ше вони перетво-
ряться на підст пних воро ів, або хвороби в’язнять вас і прим сять страждан-
нями поверн ти зло, заподіяне по ле оважності іншим. Нехай совість стане ви-
ховним бато ом, а бла ородство вн трішніх поривів з метою зробити світ дос-
оналішим — медовим пряни ом.
ТЕЛЬЦІ, живіть д ша в д ш з бла овірними, ви для них ідеал, нехай ерм -

ють, всьом підтрим йте їх, тоді шлюб стане непор шним. За роші не сваріть-
ся, в лад спільн азн має б ти рівноцінним, тоді для паразитизм не б де
причин. Тринь ати фінанси на розва и та різноманітні заба ан и не слід.
БЛИЗНЯТА, на любовном фронті наснажлива атмосфера, одна події про-

фесійній сфері теж набирають інтенсивної динамі и, вима аючи реаліз вати
творче по ли ання. Ш айте стеж до любленої роботи, тобто ди можна ін-
вест вати природний дар, поб д вати ар’єр й арно заробити.
РАКАМ слід пере лючитися на модернізацію застарілих ідеалів, пере онань,

сформ вати нов філософію б ття, те, що хвилювало вчора, відходить неб т-
тя, звільняючи місце про ресивним по лядам та захопленням. Здоров’я і робо-
та — речі взаємопов’язані, а ос іль и професійній сфері від вас вима ається
б ти новатором, творчим ори іналом, пильн йте, аби не стати жертвою ар о-
ломних революційних перт рбацій та підірвати здоров’я.
ЛЕВИ, ріплюйте партнерсь і зи Любов’ю, т рботливістю, милосердям, за-

довольняйте бажання (для вас святі!) половин и, неодмінно проявляючи мате-
ріальні і сердечні зна и ва и, аби збере ти імідж ідеал . Події тижня є віддзер-
аленням доленосних життєвих сценаріїв травня (2013 р.), вима аючи терміно-
во о “переформат вання” в ар’єрі, любовних та сімейних справах.
ДІВИ, не пра ніть до самостійності, ліпше в оле тиві (шлюбном союзі)

впливати на онфлі тні сит ації й обертати їх на власн ористь. Втілюйте твор-
чі амбіції, любіть робот , шан йте роботодавців і м дро реа йте на вплив не-
передбач ваних подій соці мі, я і “б’ють” по зарплаті.
ТЕРЕЗИ, перед вами широ ий фронт роботи, де потрібно тр дитися зла о-

джено, підтрим ючи теплий мі ро лімат оле тиві, оперативно провадж ва-
ти модернові техноло ії та творчі ідеї. Керівництво че ає від вас прод тивних
рез льтатів, де слід вчитися на ход , надол ж ючи проп с и знаннях, та роз-
вивати психоло ізм нат ри.
СКОРПІОНИ, життя — це ра, де ви я режисер, а тор здатні проявити фе-

номенальні таланти й ощасливити інших, навіть в збито собі. Тіль и не танцюй-
те під ч ж д д , ви пра матичний лідер, здатний брати серйозн відповідаль-
ність про тр довий оле тив, домочадців, оханих і вести їх правильним шля-
хом.
СТРІЛЬЦІ, наводьте лад сімейних пенатах, залатайте дір и в психоло ічній

а рі родини. Сміття з хати не виносьте, домашні проблеми виріш йте тихо,
орш и бити — людей смішити. Візьміть емоції під онтроль, поводьтеся чинно
і бла ородно, тоді не доп стите фатальної помил и стос н ах з людьми.
КОЗЕРОГИ, життя перетворилося для вас на ш ол , що вчить на різноманіт-

них сит аціях роз м , прим ш ючи міз и працювати висо ом інтеле т ально-
м тон сі. Ви інт їтивно та в потрібний момент під лючаєтеся до інформаційно-
о поля Всесвіт й черпаєте належні знання, що зміцнює певненість в собі,
сприяє дос оналості.
ВОДОЛІЇ, визначайтеся з діловими пропозиціями та приорітетами, чо о ви

хочете, щоб жити повно ровно, мати все, що хочеться? Аби з армоніз вати ба-
жання та можливості, зал чайте шлюбних обранців, єднайтеся з діловими союз-
ни ами і реалізов йте посадові та професійні амбіції. На др жніх теренах “пере-
завантаження”, я що хтось зійде із “трає торії” р х , значить, та треба, тобто
він не здатний посприяти реалізації ваших бла ословенних бажань.
РИБИ зачаров ють харизмою, ма нітом приваблюючи п блі , де чимало

впливових персон, одна ористі з то о нія ої, над ар’єрою завис Дамо лів
меч. Це відл ння подій травня 2013 р., я і вима ають ардинально реор аніз -
вати себе, визначитися з фаховим по ли анням, змінити ставлення до ерівно-
о персонал . Бажання стати най ращими, йти поперед є ціл ом нормальним.
І зобов’яз є б ти в пре расній формі, тримати імідж на висоті

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 
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