
Загони народної
самооборони
Жителі столиці самоорганізовуються для забезпечення
безпеки киян та їхнього майна

Складна соціальна та політична ситу�

ація, що склалася у столиці, створює

умови для розквіту злочинності — усі ми

пам'ятаємо випадки підпалів автомобі�

лів, нападів вночі на перехожих. Саме

тому жителі міста самоорганізувалися

для забезпечення безпеки городян та

майна мешканців столиці. Тисячі киян

виходять вночі та патрулюють вулиці

своїх районів, щоб попередити та зупи�

нити можливі протиправні дії хуліганів

та так званих "тітушок". Голова КМДА

Володимир Макеєнко з розумінням по�

ставився до ініціативи жителів міста та

підтримав її: "Я наполягаю на тому, щоб

голови районів зробили все можливе для

плідної співпраці районної міліції та

громадських активістів, загонів народної

самооборони, що виявили бажання пат�

рулювати території районів для безпеки

киян та недопущення мародерства",—

заявив він.

Ці підрозділи самооборони являють

собою добровільні об'єднання жителів

міста, які самоорганізувалися з метою

забезпечення порядку у складний для

міста час. Виникли вони стихійно після

чергової хвилі підпалів. "Якщо ми не

подбаємо про свою безпеку — ніхто цьо�

го за нас не зробить. Міліції зараз на ву�

лицях немає, політики вирішують свої

питання у кабінетах і не бачать того, що

відбувається у місті. У цей перехідний

період ми змушені самі організовувати

порядок у своїх мікрорайонах. Ми поза

політикою і не ховаємо своїх облич",—

описує свої почуття один із членів тако�

го загону у Голосіївському районі столи�

ці пан Микола.

Усі ці громадяни працюють і тому нала�

годжують режим групами чергувань та�

ким чином, щоб мати можливість і патру�

лювати нічні вулиці, і повноцінно відпо�

чивати. У підрозділах наразі налагоджена

взаємодія із особистими штабами, мілі�

цією та координаційними підрозділами

районних державних адміністрацій. Чер�

гування відбувається у декілька змін, які

змінюють одна одну. Люди в основному

не озброєні, проте намагаються формува�

ти загони таким чином, щоб на групу з

трьох�п'яти осіб був хоча б один зареєс�

трований пристрій для відстрілу гумових

набоїв несмертельної дії та декілька кий�

ків. Ніхто не збирається використовувати

їх без нагальної потреби. Носіння цих за�

собів носить характер психологічного

впливу. І це працює — кількість злочинів

значно зменшилася, були локалізовані де�

кілька груп так званих "тітушок".

Звісно, поки що рано говорити про

дисципліну на рівні військового підроз�

ділу, проте організаційні роботи трива�

ють, розробляються єдині знаки розпіз�

навання, налагоджується система опе�

ративного зв'язку як між підрозділами

кожного мікрорайону, так і з координа�

ційними радами районної влади, орга�

нів МВС тощо. Тривають роботи з юри�

дичного оформлення організацій само�

оборони. Для їх членів це також можли�

вість ближче познайомитися зі своїми

сусідами. У майбутньому, коли ситуація

у державі стабілізується, діяльність по�

дібних формувань може перейти у мир�

не русло. "Це все не просто так: ми має�

мо багато проблем з організації життя на

місцях. Ми будемо у подальшому пра�

цювати у цьому напрямку. Ми вивчаємо

один одного і, можливо, ініціюємо фор�

мування районних рад саме із наших лі�

дерів: голосувати за людину, про можли�

вості якої ти знаєш, значно ефективні�

ше, ніж за того, кого раз побачив на те�

лебаченні, але гадки не маєш, що він

зробив. Владу треба формувати "зни�

зу" — тоді у державі буде порядок",— по�

ділився учасник голосіївського загону

самооборони Анатолій �

За�они�народної�самооборони�не�тіль�и�патр�люють�в�лицями�міста�в�нічний�час,�а�й�спільно�з�працівни�ами�ДАІ��онтролюють�в`їзд��

столицю

В Україні стартує виборча кампанія
з дострокових президентських 
виборів

Ó â³âòîðîê, 25 ëþòîãî, â Óêðà¿í³ ïî÷àëàñÿ âèáîð÷à

êàìïàí³ÿ ç äîñòðîêîâèõ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â.

Âèáîð÷à êàìïàí³ÿ ïî÷èíàºòüñÿ àâòîìàòè÷íî íà

ï³äñòàâ³ óõâàëè Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïðî ïðèçíà÷åííÿ äî-

ñòðîêîâèõ âèáîð³â ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè íà 25 òðàâ-

íÿ, ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà ÖÂÊ.

24 ëþòîãî ÖÂÊ îïðèëþäíèëà Êàëåíäàðíèé ïëàí

îñíîâíèõ îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â ùîäî ï³äãîòîâêè ³

ïðîâåäåííÿ âèáîð³â. Çã³äíî ç öèì ïëàíîì, 25 ëþòî-

ãî ïî÷èíàºòüñÿ âèñóíåííÿ êàíäèäàò³â ó ïðåçèäåíòè,

ÿêå òðèâàòèìå äî 30 áåðåçíÿ.

Êàíäèäàòè ìîæóòü áóòè âèñóíóò³ ïàðò³ÿìè àáî

øëÿõîì ñàìîâèñóâàííÿ. Äëÿ ðåºñòðàö³¿ êàíäèäàòà

íåîáõ³äíî âíåñòè ãðîøîâó çàñòàâó â ñóì³ 2,5 ìëí

ãðí. Äëÿ öèõ ö³ëåé ÖÂÊ òàêîæ îïðèëþäíèëà íîìåð

ñïåö³àëüíîãî ðàõóíêó, â³äêðèòîãî äëÿ çàðàõóâàííÿ

ãðîøîâî¿ çàñòàâè êàíäèäàò³â íà ïîñàäó Ïðåçèäåíòà

Óêðà¿íè.

Îñòàíí³é òåðì³í ïîäà÷³ äîêóìåíò³â ó ÖÂÊ äëÿ ðå-

ºñòðàö³¿ êàíäèäàò³â ó ïðåçèäåíòè — 4 êâ³òíÿ.

ÖÂÊ ìàº ñòâîðèòè 225 îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³-

ñ³é. Âåðõîâíà Ðàäà âèä³ëèëà Öåíòðàëüí³é âèáîð÷³é

êîì³ñ³¿ 1,965 ìëðä ãðí íà ïðîâåäåííÿ äîñòðîêîâèõ

ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â �

Галина Герега перебуває з візитом
за кордоном у межах підготовки 
до Конгресу місцевих 
і регіональних влад Ради Європи

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè

Ãàëèíà Ãåðåãà ïîâ³äîìèëà, ùî â³äëåò³ëà äî Â³äíÿ íà

çóñòð³÷ ó ìåæàõ ï³äãîòîâêè äî 26-¿ ïëåíàðíî¿ ñåñ³¿

Êîíãðåñó ì³ñöåâèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ âëàä Ðàäè ªâðî-

ïè, ÿêà â³äáóäåòüñÿ íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ ó Ñòðàñáóð-

ç³.

"Âæå íå ïåðøèé ð³ê ÿ âõîäæó äî ñêëàäó óêðà¿í-

ñüêî¿ äåëåãàö³¿ Êîíãðåñó. Òðàäèö³éíî ïåðåä öèì

âàæëèâèì çàõîäîì ÿ ïðîâîäæó çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâ-

íèêàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ªâðîï³, ùîá

îáãîâîðèòè òåìè, ÿê³ áóäóòü äèñêóòóâàòèñÿ íà Êîíã-

ðåñ³, îáì³íÿòèñÿ äîñâ³äîì òà íàïðàöþâàííÿìè",—

çàçíà÷èëà Ãàëèíà Ãåðåãà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, äíÿìè âîíà òàêîæ ïëàíóº â³äâ³äàòè

Áðþññåëü, à ïîò³ì ïîâåðíåòüñÿ äî Óêðà¿íè.

"ß ç³ çäèâóâàííÿì ïðî÷èòàëà ³íôîðìàö³þ ïðî

ñâîþ âòå÷ó ç Óêðà¿íè. Õî÷ó íàãàäàòè, ùî çà çàêîíîì

ÿ ïðîäîâæóþ âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè çàñòóïíèêà

ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âðàäè äî òîãî ÷àñó,

ïîêè íàïèñàíó ìíîþ çàÿâó íå ïðèéìå äî â³äîìà

ì³ñüêà ðàäà. ß — â³äïîâ³äàëüíà ëþäèíà ³ ïîêè íå ïå-

ðåäàì ïîâíîâàæåííÿ, íå ïîëèøó ñïðàâè. Ìåí³ íå-

ìàº ÷îãî áîÿòèñÿ, òîìó ùî ñâîþ ðîáîòó ÿ âèêîíóâà-

ëà ÷åñíî òà çã³äíî ç çàêîíîì ³ ìîæó â³äêðèòî ïîäè-

âèòèñÿ â î÷³ ³ íîâ³é âëàä³, ³ óñ³ì êèÿíàì",— ñêàçàëà

Ãàëèíà Ãåðåãà.

Òàêîæ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè çàçíà÷èëà, ùî âîíà ³ íà-

äàë³ ïðàöþâàòèìå çàäëÿ ðîçâèòêó Êèºâà �.

"У світі Шевченка" святкуємо разом
із "Радіо Київ%98 FM"

Ç 24 ëþòîãî äî 9 áåðåçíÿ äîëó÷àéòåñÿ äî åêñêëþ-

çèâíîãî ïðîåêòó "Ðàä³î Êè¿â" "Ó ñâ³ò³ Øåâ÷åíêà". Çà

³íôîðìàö³ºþ ðàä³îñòàíö³¿, ùîäíÿ î 18.00 ñëóõàéòå

³íòåðâ'þ ç óñüîãî ñâ³òó, ùî ñâÿòêóº þâ³ëåé Âåëèêî-

ãî óêðà¿íöÿ — Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ãîñò³ ðàä³î —

ïðåäñòàâíèêè ä³àñïîð, ïîñîëüñòâ, ì³æíàðîäíèõ òà

ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, çàñíîâíèêè òîâàðèñòâ,

ôîíä³â, ôåñòèâàë³â, ïèñüìåííèêè òà ïîåòè.

Ó Êíÿç³âñòâ³ Àíäîððà ñâÿòêóþòü äåíü íàðîäæåííÿ

Øåâ÷åíêà îðèã³íàëüíî — âîíè êàòàþòüñÿ íà ëèæàõ

òà â³äïî÷èâàþòü ï³ä ïðîçó ³ â³ðø³ Êîáçàðÿ. Â ²íä³¿

çä³éñíåíî 22 ïåðåêëàäè "Çàïîâ³òó". À â Ñëîâåí³¿,

ùîá âñòàíîâèòè ïîãðóääÿ óêðà¿íñüêîìó ïîåòîâ³, ìà-

ëî íå äîâåëîñÿ éòè äî ñêóëüïòîðà ïðîñèòè "ïðîùåí-

íÿ ãð³õ³â" òà ñëóæèòè éîìó, ÿê ñëóæèâ êîçà÷êîì

þíèé Òàðàñ ó ïàíà Åíãåëüãàðäòà.

Âìèêàéòå õâèëþ 98 FM, àáè â³äêðèòè äëÿ ñåáå

Êîáçàðÿ ïî-íîâîìó �

Íîâèíè

Кирило ФОМІНОВ
“Хрещатик”

C
кладна політична та соціальна ситуація, що склалася у
столиці, створює умови для розквіту злочинності. Саме
тому жителі Києва самоорганізувалися для забезпечен�
ня безпеки громадян у своїх районах та мікрорайонах.

Ініціатива була підтримана як районними райдержадміністраці�
ями, так і особисто головою КМДА Володимиром Макеєнко.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 19 (1288)

CЕРЕДА,
26 лютого
2014 року

Хрещатик 2 26 лютого 2014 року

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Гончаруку Миколі Семеновичу 
на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 609/10097 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянину Гончаруку Миколі Семеновичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що відповідно до детального плану території “Чапаєвка”, за

твердженого рішенням Київської міської ради від 20.12.2007 № 1463/4296, територія відноситься до зони зе

лених насаджень загального користування та потрапляє в межі червоних ліній вулиці (висновок Департа

менту містобудування та архітектури від 26.07.2013 № 13073/0/012/27
13), керуючись статтями 9, 118 Зе

мельного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що

до розмежування земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Зако

ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�
�наданні�дозвол
�на�розроб-

лення�прое�т
�земле
строю�щодо�відведення

земельної� ділян�и� �ромадянин
� Гончар
�
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2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн
� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б
д
вання�та�архіте�т
ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Шевченківському районному управлінню 
Головного управління МВС України в м. Києві 

на вул. Олени Теліги, 43
а 
у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування адміністративного будинку
Рішення Київської міської ради № 577/10065 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Шевченківському районному управлінню Головного управління МВС України в м. Києві
на вул. Олени Теліги, 43
а у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,
123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь

ної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра

їні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т


земле
строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�Шевчен�івсь�ом
�районном
�
правлін-

ню� Головно�о� 
правління� МВС� У�раїни� в�

м.�Києві�на�в
л.�Олени�Телі�и,�43-а�
�Шевчен-

�івсь�ом
�районі�м.� Києва� орієнтовною�пло-

щею� 0,41� �а� (земельна� ділян�а� державної

власності)� в� постійне� �орист
вання�для�е�с-

пл
атації�та�обсл
�ов
вання�адміністративно-

�о�б
дин�
�з�ідно�з�планом-схемою�(додато�

до�рішення)�(К-21933).

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

по�ласти�на�постійн
� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б
д
вання�та�архіте�т
ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Чикольві Юрію Григоровичу на вул. Завальній, 18
е 
у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд

Рішення Київської міської ради № 586/10074 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання  про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянину Чикольві Юрію Григоровичу на вул. Завальній , 18
е у Дарницькому районі
м. Києва та додані документи, керуючисть статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
“Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності”, пунктом 34  частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�земельної

ділян�и� �ромадянин
� Чи�ольві� Юрію

Гри�орович
� на� в
л.� Завальній, 18-е� 


Дарниць�ом
� районі� м.� Києва� орієнтовною

площею� 0,06� �а� (земельна� ділян�а

�ом
нальної� власності� територіальної

�ромади� міста� Києва� 
� власність� для

б
дівництва� і� обсл
�ов
вання� житлово�о

б
дин�
,� �осподарсь�их� б
дівель� та� спор
д

з�ідно� з� планом-схемою� (додато�� до

рішення)�(К-19507).

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

по�ласти� на� постійн
� �омісію� Київсь�ої

місь�ої� ради� з� питань� земельних� відносин,

містоб
д
вання�та�архіте�т
ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про внесення змін у додаток 1 
до рішення Київської міської ради від 27 грудня 2001 року

№ 208/1642 “Про формування комунальної 
власності територіальних громад районів міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 468/9956 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої

статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи технічний паспорт, виготов

лений комунальним підприємством “Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права
власності на об’єкти нерухомого майна” 19 квітня 2013 року, з метою уточнення відомостей про комунальне
майно територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Позицію�2�розділ
�“НЕЖИЛІ�БУДІВЛІ,�ПРИМІЩЕННЯ”�додат�а�1�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�27��р
дня�2001�ро�
�№ 208/1642�“Про�форм
вання��ом
нальної�власності�тери-

торіальних��ромад�районів�міста�Києва”�ви�ласти�
�та�ій�реда�ції:

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн
��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

2 БУЛ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22, ЛІТ. "А" 144,30 ВБУДОВАНЕ

Про передачу у безоплатне користування (позичку) 
транспортного засобу комунальної власності територіальної

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 461/9949 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 319, 327, 827 — 836 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону Укра

їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Коропської районної ради Чернігів

ської області (лист від 16 квітня 2013 року № 01
01/141), згоду Державної організації медичного автотранс

порту м. Києва “Київмедавтотранс” (лист від 18 травня 2013 року № 418), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Надати�з�од
�Державній�ор�анізації�ме-

дично�о� автотранспорт
� м.� Києва� “Київмед-

автотранс”� вист
пити� позич�одавцем� та� пе-

редати�
�безоплатне��орист
вання�(позич�
)

КЗ� “Коропсь�а� центральна� районна� лі�арня”

автомобіль� медичної� допомо�и� мар�и� УАЗ

3962,�державний�номер�402-38�КА,�2001�ро-

�
� вип
с�
,� номер� шасі� (�
зова)� Y0043522

(10003118),�первісна�вартість�24580,00� �рн.,

знос� 100� %,� я�ий� належить� до� �ом
нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

2.� Державній� ор�анізації� медично�о� авто-

транспорт
� м.� Києва� “Київмедавтотранс”


�ласти�з�КЗ�“Коропсь�а�центральна�районна

лі�арня”� в� 
становленом
� за�онодавством

У�раїни�поряд�
�до�овір�позич�и�та�забезпе-

чити�передач
�об’є�та�з�ідно�з�п
н�том�1�цьо-

�о�рішення.

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

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

тань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 27.05.2010 № 971/4409 

“Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських будівель 

і споруд у Солом’янському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 627/10115 від 13 листопада 2013 року

У зв’язку з технічною помилкою, розглянувши представлені матеріали та звернення громадянки Черні

говської Л. Б. від 02.11.2012, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�
�додато��до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�27.05.2010�№ 971/4409

“Про�приватизацію�земельних�діляно��для�б
-

дівництва� і� обсл
�ов
вання�житлових�б
дин-

�ів,��осподарсь�их�б
дівель�і�спор
д�
�Соло-

м’янсь�ом
�районі�м.�Києва”,�а�саме:

— 
�дев’ятій�позиції�перелі�
�по�Солом’ян-

сь�ом
�район
�шост
��раф
�ви�ласти�в�та�ій

реда�ції:

“Черні�овсь�ий� Кирило� Володимирович

Черні�овсь�а� Людмила� Борисівна� Черні�ов-

сь�ий�Володимир�Володимирович”;

восьм
��раф
�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

“3/5�від�0,0381

1/5�від�0,0381

1/5�від�0,0381”.

Підп
н�т� 4.4� п
н�т
� 4� рішення� Київсь�ої

місь�ої�ради�від�05.04.2012�№ 458/7795�вва-

жати� та�им,� що� втратив� чинність� (справа� А

20629).

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 внесення змін у додаток до рішення 
Київської міської ради від 26 квітня 2012 року № 506/7843 
“Про передачу у позичку (користування) творчим спілкам 

України нежилих приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 470/9958 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, статей 827 — 836 Цивільного кодексу України,

статті 4 Закону України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”, пункту 31 частини першої
статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президен




ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 326 лютого 2014 року

та України від 24 липня 2000 року № 913/2000 “Про державну підтримку національних творчих спілок Укра

їни” та постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1539 “Про підтримку діяльності
творчих спілок та книговидавничої справи”, враховуючи лист комунального підприємства “Київжитлоспе

цексплуатація” від 18 липня 2012 року № 155/1/13
3207, з метою підтримки діяльності творчих спілок та
вдосконалення їх діяльності щодо творення національної культури та мистецтва, посилення державної під

тримки професійних творчих працівників Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Внести� 
� додато�� до� рішення� Київсь�ої

місь�ої� ради� від� 26� �вітня� 2012� ро�


№ 506/7843�“Про�передач
�
�позич�
�(�орис-

т
вання)� творчим� спіл�ам� У�раїни� нежилих

приміщень� �ом
нальної� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва”�зміни,�ви�лавши

йо�о�в�реда�ції,�що�додається.

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

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

тань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�26��вітня�2012�ро�
�№�506/7843�(�в�реда�ції�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради��13.11.2013�ро�
�№ 470/9958)

Творчі спілки, яким надаються в позичку (користування) нежилі 
приміщення в будинках, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва

№
з/п

Назва організації Адреса Балансоутримувач Площа, кв.
м

1 Національна спілка театральних
діячів України

бульв. Тараса
Шевченка, 3, літ. А

Департамент культури 78,00

2 Київська організація
Національної спілки
композиторів України

вул. Пушкінська, 32, літ.
А, А'

КП "Київжитлоспецекс?
плуатація"

186,30

3 Національна спілка
композиторів України

вул. Пушкінська, 32, літ.
А, А'

КП "Київжитлоспецекс?
плуатація"

874,40

4 Національна спілка майстрів
народного мистецтва України

вул. Рейтарська, 27, літ.
А

КП "Київжитлоспецекс?
плуатація"

449,60

5 Київська спілка журналістів
України

вул. Хрещатик, 10, літ. А КП "Київжитлоспецекс?
плуатація"

61,10

6 Спілка дизайнерів України вул. Костянтинівська, 54 КП "Дирекція з
управління та
обслуговування
житлового фонду
Подільського району"

126,10

7 Національна спілка
письменників України

вул. Суворова, 3 КП "По утриманню
житлового господарства
Печерського району 
м. Києва
"Печерськжитло"

293,20

8 Національна Всеукраїнська
музична спілка

вул. Пушкінська, 32, літ.
А, А'

КП "Київжитлоспецекс?
плуатація"

365,30

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про внесення змін у додаток 2 до рішення 
Київської міської ради від 02 грудня 2010 року № 284/5096 

“Про питання комунальної власності територіальної громади
міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 458/9946 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статті 7 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, пункту 30 статті 26 За


кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від 31 травня 2013 року № 101
4190/06, з метою уточнення відомостей про кому

нальне майно територіальної громади міста Києва, Київська міська радаа

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�в�додато��2�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої� ради� від� 02� �р
дня� 2010� ро�


№ 284/5096�“Про�питання��ом
нальної�влас-

ності� територіальної� �ромади� міста� Києва”

зміни,�що�додаються.

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

по�ласти�на�постійн
� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

13.11.2013�ро�
�№ 458/9946

Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “Протєкт” 

на вул. Бережанській, 6 в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 632/10120 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист
звернення товариства з
обмеженою відповідальністю “Протєкт” від 26.06.2013 № КОП
0040, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�22.02.2008�№ 78-6-00518

площею� 0,4956� �а� (�адастровий� номер

8000000000:78:053:0022),�
�ладений�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з�обме-

женою� відповідальністю� “Протє�т”� для� б
дів-

ництва,�е�спл
атації�та�обсл
�ов
вання�вироб-

ничих�і�с�ладсь�их�приміщень�на�в
л.�Бережан-

сь�ій,�6�в�Оболонсь�ом
�районі�м.�Києва�на�під-

ставі� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від

24.05.2007�№ 651/1312�“Про�передач
�товари-

ств
�з�обмеженою�відповідальністю�“Протє�т”

земельної�ділян�и�для�б
дівництва,�е�спл
ата-

ції�та�обсл
�ов
вання�виробничих�і�с�ладсь�их

приміщень�на�в
л.�Бережансь�ій,�6�в�Оболон-

сь�ом
�районі�м.�Києва”�(справа�№�А-20790).

2.� Встановити,� що� розмір� річної� орендної

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�22.02.2008�№ 78-6-00518,�під-

ля�ає�приведенню�
�відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

3.�Товариств
�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�“Протє�т”�
�місячний�термін�надати�до�Де-

партамент
� земельних�рес
рсів� ви�онавчо�о

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

�ої� державної� адміністрації)� до�
менти,� ви-

значені� за�онодавством,� необхідні� для� 
�ла-

дання�додат�ової�
�оди�про�поновлення�до�о-

вор
�оренди�земельної�ділян�и�від�22.02.2008

№ 78-6-00518.

4.� 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 внесення змін у додаток 8 до рішення 
Київської міської ради від 02 грудня 2010 року № 284/5096 

“Про питання комунальної власності територіальної громади
міста Києва”

Рішення Київської міської ради  № 476/9964 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статті 7 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, пункту 30 статті 26 За


кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 08.07.2013 № 107/4741/16
23/32 та технічний паспорт, виготовлений Ки

ївським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна,
з метою уточнення відомостей про комунальне майно територіальної громади міста Києва Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:
1.�Позицію�209�розділ
�1.1а� “ЖИТЛОВИЙ�ФОНД”� таблиці� 7� “ЖИТЛОВЕ�ГОСПОДАРСТВО”

додат�а�8�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�02��р
дня�2010�ро�
�№ 284/5096�“Про�питан-

ня��ом
нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва”�ви�ласти�
�та�ій�реда�ції:

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн
��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�власності.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

209 ЖИЛИЙ
БУДИНОК

шт. 103118014 11185,00 1 6074,20 2475,05 ВУЛ.
ЖОЛУДЄВА,
6?В

Зміни 
у додаток 2 до рішення Київської міської ради 

від 02 грудня 2010 року № 284/5096 
“Про питання комунальної власності 
територіальної громади міста Києва”

Позицію�419�розділ
�1.1А�“ЖИТЛОВИЙ�ФОНД”�таблиці�7�“ЖИТЛОВЕ�ГОСПОДАРСТВО”�до-

дат�а�2�до�рішення�ви�ласти�
�та�ій�реда�ції:

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

41
9

ЖИТЛОВИЙ
БУДИНОК

ШТ. 16 1601,28 24,40 1 771,27 414,95 ВУЛ. КОШИЦЯ, 4?а

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про тимчасову організацію охорони громадського порядку 

в місті Києві
Розпорядження № 220 від 22 лютого 2014 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про участь
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, з метою дотримання громадського по

рядку, запобігання вчиненню правопорушень та їх припинення, тимчасово до відновлення належного
функціонування роботи підрозділів органів внутрішніх справ:

1.�Головам�районних�в�м.�Києві�державних

адміністрацій:

1.1.� ор�аніз
вати� патр
лювання� в
лиць,

площ,�інших��ромадсь�их�місць�
�відповідних

районах� міста� Києва� із� зал
ченням� �ромад-

сь�их� добровільних� форм
вань� та� за�онів� з

охорони� �ромадсь�о�о� поряд�
,� членів� доб-

ровільних�народних�др
жин,�працівни�ів�мілі-

ції�та�осіб,�я�і�на�добровільних�засадах�вияви-

ли� бажання� здійснювати� патр
лювання,� ре-

а�
ючи�на�дії,�я�і�містять�озна�и��римінальних

та� адміністративних� правопор
шень� шляхом

затримання�та�направлення�осіб,�я�і�вчинили

зазначені� правопор
шення,� до� ор�анів� вн
т-

рішніх�справ.

1.2.�
творити�районні�штаби�з�дотримання

�ромадсь�о�о� поряд�
� з� в�люченням� до� їх

с�лад
� представни�ів� ор�анів� вн
трішніх

справ,�районних�в�місті�Києві�державних�ад-

міністрацій,� �ромадсь�их� ор�анізацій,� �ро-

мадсь�их�добровільних�форм
вань�та�за�онів

з�охорони��ромадсь�о�о�поряд�
,�затвердити

їх�с�лади�та�забезпечити�їх�ф
н�ціон
вання.

2.�Районним�штабам�з�дотримання��ромад-

сь�о�о� поряд�
� постійно� інформ
вати� Місь-

�ий�оперативний�штаб�із�забезпечення�сталої

життєдіяльності� міста� про� стан� ор�анізації

охорони��ромадсь�о�о�поряд�
�
�відповідно-

м
�районі.

3.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о

розпорядження�залишаю�за�собою.

Голова В. Макеєнко

Про призупинення навчально
виховного процесу 
у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних 

закладах усіх типів і форм власності міста Києва, що знаходяться
в центральній частині міста Києва



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 4 26 лютого 2014 року

1.�Департамент
� освіти� і� на
�и,�молоді� та

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

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

ції):

1.1.�Приз
пинити�з�19�люто�о�по�21�люто�о

2014� ро�
� навчально-виховний� процес� 
� за-

�альноосвітніх,� дош�ільних� та� позаш�ільних

навчальних� за�ладах� 
сіх� типів� і�форм�влас-

ності� міста� Києва,� що� знаходяться� в� цен-

тральній�частині�міста�Києва.

1.2.� Визначити� перелі�� за�альноосвітніх,

дош�ільних� та� позаш�ільних� навчальних� за-

�ладів� 
сіх� типів� і� форм� власності� міста� Ки-

єва,� що� знаходяться� в� центральній� частині

міста�Києва,�навчання�
�я�их�приз
пиняється.

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

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Коржа�В.П.

Голова В. Макеєнко

Про визнання такими, що втратили чинність, 
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 207 від 14 лютого 2014 року

На виконання підпункту 3.2 пункту З рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року
№ 432/9920 “Про затвердження Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння
юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та
святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві” та в межах функцій органу місцевого самоврядуван

ня:

1.� Визнати� та�ими,�що� втратили� чинність,

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

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

міністрації):

від�18�червня�2012�ро�
�№ 1021�“Про�
тво-

рення��омісії�з�питань�наймен
вань�та�пам’ят-

них�зна�ів�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь-

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

трації)”;

від�25�вересня�2013�ро�
�№ 1671�“Про�вне-

сення� змін� до� розпорядження� ви�онавчо�о

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

�ої� державної� адміністрації)� від� 18� червня

2012� ро�
�№ 1021� “Про� 
творення� �омісії� з

питань� наймен
вань� та� пам’ятних� зна�ів� ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)”.

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

дження�по�ласти�па�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.

Голова В. Макеєнко

Про надання дозволів
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 205 від 14 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
реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253,
Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26
січня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Надати� дозволи� на� розміщення

зовнішньої�ре�лами�(далі�-�дозволи)�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження�
��іль�ості

47�дозволів.

2.� Відповідальність� за� розміщення� та

е�спл
атацію� ре�ламних� засобів� з

дотриманням� норм� техні�и� безпе�и,

пожежної�безпе�и�і�санітарних�норм�по�ласти

на�розповсюдж
вачів�зовнішньої�ре�лами.

3.� Встановити,� � � що� � � дозволи,� � � надані

з�ідно���з���додат�ом��до���цьо�о�розпоряджен-

ня,�є�дійсними�до�за�інчення�стро�
�їх�дії,�а�


випад�
�змін�
�за�альномісь�их�вимо�ах�(під-

ходах)�щодо�розташ
вання�зовнішньої�ре�ла-

ми,� я�і� з
мовлюють� неможливість� розташ
-

вання� відповідних� ре�ламних� засобів,� -� до

настання�та�их�змін�
�за�альномісь�их�вимо-

�ах�(підходах).

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��е-

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

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

міністрації)�П
занова�О.Г.

Голова В. Макеєнко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан


Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

14.02.2014��№�205

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

9. 39205?13 ТОВ "АТБ ? маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

12 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 6

10. 39206?13 ТОВ "АТБ ? маркет" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,24 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 6

11. 39210?13 ТОВ "АТБ ? маркет" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,24 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 6

12. 39219?13 ТОВ "АТБ ? маркет" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 6

13. 39220?13 ТОВ "АТБ ? маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

12 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 6

14. 39234?13 ПАТ
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,84 Дніпровський район,
просп. Возз'єднання, 3

15. 39276?13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

11,8 Дніпровський район,
вул. Андрія Малишка,
4/1

16. 39341?13 ТОВ "Українська
реклама"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Голосіївський район,
вул. Горького, 174

17. 39358?13 ПАТ
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
БАНК РОЗВИТКУ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,84 Шевченківський район,
вул. Івана Франка, 36

18. 39371?13 ТОВ "СПОРТ?МАГІЯ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,25 Солом'янський район,
вул. Лебедєва?Кумача, 5

19. 39406?13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,5 Подільський район,
просп. Свободи, 26

20. 39423?13 ТОВ "РЕСТ ТІМ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,32 Дарницький район, вул.
Ревуцького, 31

21. 39430?13 ТОВ "РЕСТ ТІМ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4 Дарницький район, вул.
Анни Ахматової, 30

22. 39431?13 ТОВ "РЕСТ ТІМ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,04 Дарницький район, вул.
Ревуцького, 31

23. 39436?13 ТОВ "Континент?Торг" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3 Святошинський район,
вул. Львівська, 12

24. 39451?13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

2,295 Оболонський район,
Оболонський проспект,
22?В

25. 39452?13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

2,295 Печерськии район, вул.
Хрещатик, 7/11

26. 39453?13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Дніпровський район,
вул, Андрія Малишка,
4/1

27. 39478?13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,8 Печерськии район,
бульв. Дружби народів,
25?А

28. 39483?13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6 Дніпровський район,
просп. Павла Тичини, 1?В

29. 39484?13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6 Дніпровський район,
просп. Павла Тичини, 1 ?

30. 39486?13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Оболонський район,
вул. Фрунзе, 168

31. 39489?13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,8 Шевченківський район,
вул. Володимирська, 46

32. 39496?13 ТОВ "Євроаптека" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,104 Оболонський район,
просп. Героїв
Сталінграда, 4, корпус 7

33. 39497?13 ТОВ "Євроаптека" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,775 Оболонський район,
просп. Героїв
Сталінграда, 4 корпус 7

34. 39498?13 ТОВ "Євроаптека" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,9546 Оболонський район,
просп. Героїв
Сталінграда, 4, корпус 7

35. 39499?13 ТОВ "Сушия" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,84 Печерськии район,
бульв. Дружби народів,
25А

36. 39501?13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,68 Печерськии район,
бульв. Лесі Українки, 26

37. 39502?13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,876 Дарницький район, вул.
Анни Ахматової, 46?А

38. 39504?13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,8 Печерськии район, вул.
Панаса Мирного, 14

39. 39506?13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,8 Деснянський район,
просп. Володимира
Маяковського, 26

40. 39531?13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 3/5

41. 39549?13 ПАТ "БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,56 Дніпровський район,
просп. Возз'єднання, 1

42. 39553?13 ТОВ "МИРАТЕХ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

38,5308 Солом'янський район,
бульв. Івана Лепсе, 6,
літера 3

43. 39579?13 ФО?П РЕПА ЯРОСЛАВ
ІВАНОВИЧ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

26,04 Деснянський район,
просп. Володимира
Маяковського, 26

44. 39580?13 ФО?П РЕПА ЯРОСЛАВ
ІВАНОВИЧ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

13,1597 Деснянський район,
просп. Володимира
Маяковського, 26

45. 39608?14 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,98 Подільський район, вул.
Фрунзе, 104

46. 39617?14 ПАТ "БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,64 Голосіївський район,
вул. Саксаганського, 25

47. 39618?14 ПАТ "БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3 Солом'янський район,
бульв. Чоколівський, 6

Розпорядження № 217 від 19 лютого 2014 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, законів України “Про осві


ту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, у зв’язку з останніми подіями в центральній частині
міста Києві та з метою збереження життя і здоров’я дітей:

№ № дозволу Розповсюджу?
вач реклами

Тип рекламного засобу Площа
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 38531?13 ТОВ
"РЕКЛАМНЕ
РІШЕННЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район,
Московський проспект
(перехрестя з просп.
Героїв Сталінграда)

2. 38896?13 ТОВ "ГАБІТУС
ДИЗАЙН"

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

15,5184 Печерський район,
вул. Старонаводницька
(біля будинку №4)

3. 38897?13 ТОВ "ГАБІТУС
ДИЗАЙН"

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

15,5184 Печерський район,
вул. Старонаводницька
(біля будинку №6)

4. 38921?13 ПАТ "ДЕЛЬТА
БАНК"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

3,2 Солом'янський район,
вул. Лебедєва?Кумача,
5

5. 38922?13 ПАТ "ДЕЛЬТА
БАНК"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,7 Голосіївський район,
вул. Червоноармій?
ська, 42

6. 38955?13 ПАТ "Прокре?
дитбанк"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

17,16 Оболонський район,
Оболонський
проспект, 22?В, секція
2, літера А

7. 39043?13 СПД Петренко
Яніна
Олександрівна

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

17 Голосіївський район,
вул. Саксаганського,
43

8. 39144?13 ПАТ "ТЕКСТИЛЬ
ДИЗАЙН
КОМПАНІ"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,76 Шевченківський
район, вул. Прорізна,
25

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 526 лютого 2014 року

Про затвердження змін до Статуту ритуальної 
служби спеціалізоване комунальне підприємство 

“Київський крематорій” виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 206 від 14 лютого 2014 року
Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 17 Закону України “Про місцеве самовряду+

вання в Україні”, частини третьої статті 4 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців”, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 16 листопада 2012 року № 2058 “Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Ки+
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.03.2012 № 369” і від 29 грудня 2012 року
№ 2383 “Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Ки+
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, в межах функцій органу місцевого самовря+
дування:

1. Затвердити зміни до Стат т рит альної
сл жби спеціалізоване ом нальне підприєм-
ство “Київсь ий рематорій” ви онавчо о ор а-
н Київради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації), затверджено о розпорядженням Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації від 28
вітня 2005 ро № 708, ви лавши йо о новій
реда ції, що додається.
2. Дире тор рит альної сл жби спеціалізо-

ване ом нальне підприємство “Київсь ий ре-

маторій” ви онавчо о ор ан Київради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) забезпе-
чити державн реєстрацію змін до Стат т в с-
тановленом поряд .
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на першо о заст пни а оло-
ви Київсь ої місь ої державної адміністрації Го-
л бчен а А. К.

Голова В. Макеєнко

Затверджено
Розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації

28.04.2005 № 708
( реда ції розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
14.02.2014 № 206

СТАТУТ
РИТУАЛЬНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО “КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ”
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
(нова редакція) 

Ідентифікаційний код 05416768
Київ+2014

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Рит альна сл жба спеціалізоване ом -

нальне підприємство “Київсь ий рематорій”
ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) (далі — Підприємство)
створена в рез льтаті реор анізації ом наль-
но о підприємства “Київсь ий рематорій”
шляхом перетворення відповідно до рішення
Київсь ої місь ої ради від 23 р дня 2004 ро
№ 875/2285 “Про реор анізацію ом нально о
підприємства “Київсь ий рематорій” рит -
альн сл жб спеціалізоване ом нальне під-
приємство "Київсь ий рематорій” ви онавчо-
о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)” і є йо о правонаст пни ом.
1.2. Цим Стат том визначено порядо ство-

рення, ф н ціон вання та припинення діяльно-

сті рит альної сл жби спеціалізовано о ом -
нально о підприємства “Київсь ий рематорій”
ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).
1.3. Підприємство за своєю ор анізаційно-

правовою формою є ом нальним омерцій-
ним нітарним підприємством, заснованим на
власності територіальної ромади міста Києва,
належить до сфери правління ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) і безпосередньо під-
поряд ов ється Департамент житлово- ом -
нальної інфрастр т ри ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації).
1.4. Підприємство є юридичною особою,

має відо ремлене майно, самостійний баланс,

рах н и в становах бан ів, печат зі своїм
наймен ванням та ідентифі аційним одом,
штампи.
1.5. Підприємство провадить свою діяльність

на принципах омерційно о розрах н , влас-
но о омерційно о ризи , осподарсь ої са-
мостійності, оспрозрах н та вільно о найм
працівни ів.
1.6. Підприємство своїй діяльності ер єть-

ся Констит цією, за онами У раїни, постанова-
ми Верховної Ради У раїни, азами та розпо-
рядженнями Президента У раїни, де ретами,
постановами та розпорядженнями Кабінет
Міністрів У раїни, рішеннями Київсь ої місь ої
ради, розпорядженнями ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) та Київсь о о місь о о о-
лови, на азами Міністерства ре іонально о
розвит , б дівництва та житлово- ом нально-
о осподарства У раїни, Департамент житло-
во- ом нальної інфрастр т ри ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), іншими нормативно-
правовими а тами та цим Стат том.
1.7. Підприємство не несе відповідальності

за зобов’язаннями власни а та ор ан , до сфе-
ри правління я о о воно належить.
1.8. Збит и, завдані Підприємств внаслідо

ви онання рішень ор анів державної влади чи
ор анів місцево о самовряд вання, підля ають
відш од ванню зазначеними ор анами в ста-
новленом поряд .
1.9. Наймен вання Підприємства:
повне: рит альна сл жба спеціалізоване о-

м нальне підприємство “Київсь ий ремато-
рій” ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації).
с орочене: рит альна сл жба СКП “Київ-

сь ий рематорій”.
1.10. Місцезнаходження Підприємства: в л.

Бай ова, 16, м. Київ, 03039.
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Підприємство провадить виробничо-

осподарсь , тор овельн та інші види діяль-
ності, визначені цим Стат том, з метою най-
більш повно о задоволення потреб населення
в рит альних посл ах та насичення рин
У раїни товарами та посл ами висо ої я ості,
а та ож одержання відповідно о приб т .
2.2. Предметом діяльності Підприємства в

У раїні є:
2.2.1. Ор анізація поховання померлих і на-

дання передбачених необхідним мінімальним
перелі ом о ремих видів рит альних посл та
рит альних посл , не передбачених цим пере-
лі ом, а та ож реалізація предметів рит альної
належності з ідно з до оворами-замовлення
на ор анізацію та проведення поховання.
2.2.2. У ладання до оворів-замовлень на ор-

анізацію та проведення поховання.
2.2.3. Ор анізов вання поховань і надання

с міжних посл .
2.2.4. Створення рівних мов для поховання

померло о незалежно від раси, ольор ш іри,
політичних, релі ійних та інших пере онань,
статі, етнічно о та соціально о походження,
майново о стан , місця проживання, мовних
або інших озна .
2.2.5. Розширення номен лат ри рит альних

посл для ромадян з різними фінансовими
можливостями.
2.2.6. У разі відс тності на рин посл не-

обхідної замовни рит альної посл и — за-
безпечення надання цієї посл и власними си-
лами.
2.2.7. Забезпечення онфіденційності інфор-

мації про померло о.
2.2.8. Видача орист вач місця поховання

свідоцтва про поховання.
2.2.9. Надання населенню рит альних по-

сл , пов’язаних з ремацією померлих, том
числі піль ових ате орій, одино их ромадян,
осіб без певно о місця проживання та рома-
дян, від поховання я их відмовились рідні, і за-
хороненням їх прах .
2.2.10. Ор анізація ви онання робіт з бла о-
строю місць поховань та приле лих територій
відповідно до ошторис .
2.2.11. Оформлення та проведення похован-

ня рн з прахом.
2.2.12. Забезпечення ф н ціон вання місць

поховань відповідно до поряд , визначено о
ви онавчим ор аном Київсь ої місь ої ради
(Київсь ою місь ою державною адміністра-
цією).
2.2.13. Безоплатне виділення місця для по-

ховання рни з прахом померло о ол мбарії.
2.2.14. Реєстрація поховань та перепоховань

померлих Книзі реєстрації поховань та пере-
поховань.
2.2.15. Видача на замовлення ромадян до-

відо про наявність поховання померло о о-

л мбарії в місті Києві.
2.2.16. Реєстрація намо ильних спор д в

Книзі облі намо ильних спор д.
2.2.17. Під отов а та подання до ви онавчо-

о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) відповідно о
а та про с м та хара теристи збит разі
ос вернення мо ил, місць родинно о похован-
ня, навмисно о р йн вання та ви радення о-
л мбарних ніш, намо ильних спор д та с лепів.
2.2.18. Забезпечення безпереш одно о до-

ст п на територію Підприємства с б’є та ос-
подарсь ої діяльності на підставі до овор - за-
мовлення, з я им ладено до овір про надан-
ня рит альних посл .
2.2.19. Тор івля виробами, необхідними для

надання рит альних посл , пов’язаних з ре-
мацією померлих.
2.2.20. Роздрібна та оптова тор івля товара-

ми рит ально о призначення та іншими това-
рами.
2.2.21. Надання населенню посл з переве-

зення тіл померлих та осіб, я і їх с проводж -
ють.
2.2.22. Провадження операцій сфері пово-

дження з небезпечними відходами — переве-
зення та знеш одження лінічних та подібних
їм відходів, а саме: відходів, що вини ають
рез льтаті медично о до ляд , ветеринарної чи
подібної пра ти и, і відходів, що творюються
лі арнях або інших за ладах під час дослі-
джень, до ляд за пацієнтами або при ви о-
нанні дослідниць их робіт.
2.2.23. Кремація остан ів домашніх тварин.
2.2.24. Знеш одження паперових відходів.
2.2.25. Розроб а, придбання, ви отовлення

та надання права ви ористання, впровадження
нових зраз ів ремаційно о обладнання з на-
ст пним їх зб том споживачам вн трішньо о та
зовнішньо о рин ів, півля-продаж патентів і
ліцензій на ви ористання об’є тів інтеле т аль-
ної власності.
2.2.26. Впровадження виробництво на о-

во-технічних розробо та про ресивних техно-
ло ій.
2.2.27. Впровадження нових форм обсл о-

в вання і видів посл , розширення їх асорти-
мент .
2.2.28. Ор анізація виробництва з ви отов-

лення рн та ол мбарних ніш.
2.2.29. Перероб а деревини, інших матері-

алів та реалізація прод ції з них.
2.2.30. Здійснення технічно о на ляд за б -

дівництвом, ре онстр цією та апітальним ре-
монтом об’є тів, онтролю за відповідністю об-
ся ів та я ості ви онаних робіт прое там, тех-
нічним мовам і стандартам.
2.2.31. Надання посл сфері оброб и та

аналіз інформаційних баз даних, проведення
досліджень, системне адміністр вання, надан-
ня онс льтацій юридичним та фізичним осо-
бам. Реалізація інформаційно о забезпечення.
2.2.32. Ор анізація та проведення е с рсій-

ної діяльності, прийом та обсл ов вання іно-
земних ромадян в місті Києві.
2.2.33. Надання посл населенню сфері

харчової промисловості та отельно о оспо-
дарства.
2.2.34. Надання ландшафтних посл .
2.2.35. Інші види діяльності відповідно до за-
онодавства У раїни з метою одержання при-
б т і зростання доброб т Підприємства.
2.2.36. Надання в становленом поряд на

до овірних засадах посл , передбачених по-
ложеннями цьо о Стат т , підприємствам, с-
тановам, ор анізаціям незалежно від форм
власності та о ремим ромадянам.
2.3. Я що провадження б дь-я о о вид ді-

яльності потреб є спеціально о дозвол (лі-
цензії), Підприємство отрим є йо о (її) в ста-
новленом за онодавством У раїни поряд .
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Підприємство має право:
3.1.1. Провадити самостійно осподарсь

діяльність відповідно до за онодавства У раїни
та цьо о Стат т .
3.1.2. Брати часть спільних інвестиційних

прое тах, іншій спільній діяльності з юридични-
ми особами різних форм власності, а та ож з
фізичними особами.
3.1.3. Створювати філії, представництва, від-

ділення, виробничі підрозділи та затвердж ва-
ти положення про них.
3.1.4. Від ривати рах н и в становах бан ів

У раїни.
3.1.5. У ладати осподарсь і до овори з

юридичними та фізичними особами я в У ра-
їні, та і за її межами встановленом за оно-
давством поряд .
3.1.6. Вист пати позивачем та відповідачем
с ді, осподарсь ом та третейсь ом с дах.
3.1.7. Встановлювати прямі осподарсь і, о-

Про термінові заходи із організації перевезення населення 
із центральної частини міста Києва

Розпорядження № 215 від 18 лютого 2014 року
Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації", законів України "Про

транспорт", "Про автомобільний транспорт", з метою здійсення заходів щодо охорони громадської безпеки,
громадського порядку , забезпечення захисту життя та здоров’я населення міста Києва:

1. Департамент транспортної інфрастр -
т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
забезпечити 18 люто о 2014 ро перевезен-
ня населення із центральної частини міста
Києва місь им ромадсь им транспортом.
2. КП “Київпастранс” здійснювати переве-

зення місь им ромадсь им транспортом на
безоплатній основі.
3. Просити ерівни ів автомобільних пере-

візни ів, я і працюють в режимі маршр тно о
та сі, ор аніз вати перевезення пасажирів на

безоплатній основі від станцій метрополітен .
4. Департамент транспортної інфрастр -

т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
та Департамент с спільних ом ні ацій ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) за-
безпечити оповіщення населення про заходи,
передбачені цим розпорядженням.
5. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження залишаю за собою.
Голова В. Макеєнко

Про тимчасові заходи щодо перевезення пасажирів 
в місті Києві

Розпорядження № 216 від 19 лютого 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адмініс+

трації”, “Про транспорт”, “Про автомобільний транспорт”, у зв’язку із значним збільшенням пасажиропото+
ку в місті Києві внаслідок закриття Київського метрополітену:

1. Департамент транспортної інфрастр -
т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
забезпечити перевезення пасажирів назем-
ним місь им пасажирсь им транспортом на
період за риття Київсь о о метрополітен .
2. КП “Київпастранс” на період за риття

Київсь о о метрополітен :
2.1. Збільшити іль ість одиниць р хомо о

с лад на маршр тах пасажирсь о о транс-
порт відповідно до пасажиропото .
2.2. Ор аніз вати додат ові маршр ти від

станцій метрополітен та визначити необхід-

н іль ість р хомо о с лад відповідно до
пасажиропото .
3.Визнати та им, що втратило чинність,

розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 18 люто о 2014 ро № 215
“Про термінові заходи із ор анізації переве-
зення населення із центральної частини міста
Києва”.
4.Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Голова В. Макеєнко
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мерційні, інформаційні зв’яз и з раїнсь ими та
за ордонними підприємствами, ор анізаціями,
становами різних форм власності та фізичними
особами з сіх напрям ів своєї діяльності.
3.1.8. К п вати, брати в оренд юридичних

та фізичних осіб відповідно до за онодавства
б дин и, спор ди, обладнання та матеріали,
транспортні засоби, обчислювальн техні то-
що для потреб Підприємства.
3.1.9. Зал чати ошти ви ляді редитів з
рах ванням відповідальності за їх цільове ви-
ористання і своєчасне повернення, отрим ва-
ти інвестиції, надавати безвідсот ові пози и
працівни ам Підприємства поряд , перед-
баченом за онодавством У раїни.
3.1.10. Ви ористов вати своїй діяльності

на всі види прод ції, робіт і посл вільні ціни,
за винят ом тих, на я і встановлено державні
ре льовані ціни.
3.1.11. Брати часть в а ціонах та інших

процед рах за півель.
3.1.12. Отрим вати безоплатні внес и або

бла одійні пожертви юридичних та фізичних
осіб.
3.1.13. Провадити спільн на ово-технічн ,

виробнич , омерційн та соціальн діяльність
з іншими юридичними та фізичними особами.
3.1.14. Самостійно розпоряджатися ошта-

ми, одержаними рез льтаті осподарсь ої ді-
яльності відповідно до цьо о Стат т .
3.1.15. Здійснювати під отов , перепід о-

тов та підвищення валіфі ації працівни ів
Підприємства.
3.1.16. Ре лам вати свою діяльність через

засоби масової інформації та іншим шляхом
відповідно до за онодавства, зо рема шляхом
проведення виставо , презентацій, семінарів.
3.1.17. Направляти відрядження в межах

У раїни та за її межі працівни ів Підприємства
та інших осіб, що ви он ють завдання Підпри-
ємства.
3.1.18. Провадити зовнішньое ономічн ді-

яльність, я а відповідає предмет діяльності і
правам Підприємства та не заборонена за о-
нодавством У раїни.
3.1.19. Затвердж вати стр т р , штатний

розпис, положення про стр т рні підрозділи і
ф н ціональні обов’яз и працівни ів Підприєм-
ства.
Штатний розпис і чисельність працівни ів,

оплата праці я их фінанс ється з бюджет міс-
та Києва, по одж ється з Департаментом жит-
лово- ом нальної інфрастр т ри ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).
3.1.20. Самостійно план вати, ор анізов ва-

ти та здійснювати всі види передбаченої за о-
нодавством діяльності відповідно до цьо о
Стат т .
3.1.21. Зал чати до роботи спеціалістів на
мовах с місництва чи он ретно об мовленої
системи найм , самостійно визначаючи розмір
та порядо оплати праці в межах раничної чи-
сельності працівни ів та фонд оплати праці.
3.1.22. Вживати необхідних заходів для збе-

реження омерційної таємниці Підприємства.
3.1.23. Здійснювати платежі за рошовими

зобов’язаннями, що вини ають осподар-
сь их відносинах, без отів овій формі або о-
тів ою через станови бан ів, я що інше не
встановлено за оном.
3.1.24. Ви ористов вати і розпоряджатися

за ріпленим за ним майном, здійснюючи б дь-
я і дії, що не с перечать за онодавств , в по-
ряд , встановленом власни ом.
3.1.25. У межах своїх повноважень і за рах -

но власних оштів встановлювати додат ові
порівняно до за онодавчо визначених тр дові і
соціально-поб тові піль и для працівни ів.
3.1.26. Створювати при рит альній сл жбі

дорадчі ради ( оле ії), до с лад я их на рівних
правах мож ть входити представни и підрозді-
лів рит альних сл жб, а та ож за з одою ви о-
навці (с б’є ти осподарювання, я і лали до-
овір про надання посл з рит альною сл ж-
бою) та представни и ромадсь ості, для опе-
ративно о вирішення проблем, що вини ають
процесі ор анізації поховання та тримання
місць поховань.
3.1.27. Надавати рит альні посл и, не пе-

редбачені необхідним мінімальним перелі ом
о ремих видів рит альних посл , ви отовляти
та реалізов вати з ідно із за онодавством
предмети рит альної належності.
3.1.28. Корист ватися іншими правами, на-

даними за онодавством У раїни.
3.2. Обов’яз и Підприємства:
3.2.1. Здійснення ор анізації поховання по-

мерлих і надання передбачених необхідним мі-
німальним перелі ом о ремих видів рит аль-
них посл та рит альних посл , не передба-
чених цим перелі ом.

3.2.2. У ладання до оворів-замовлень на
ор анізацію та проведення поховання.
3.2.3. Ор анізов вання поховання померлих

з ідно з до оворами-замовленнями на ор ані-
зацію та проведення поховання і надання с -
міжних посл .
3.2.4. Створення рівних мов для поховання

померло о незалежно від раси, ольор ш і-
ри, політичних, релі ійних та інших пере о-
нань, статі, етнічно о та соціально о похо-
дження, майново о стан , місця проживання,
мовних або інших озна .
3.2.5. Розширення номен лат ри рит аль-

них посл для ромадян з різними фінансо-
вими можливостями.
3.2.6. У разі відс тності на рин посл не-

обхідної замовни рит альної посл и забез-
печення надання цієї посл и власними сила-
ми.
3.2.7. Забезпечення онфіденційності ін-

формації про померло о.
3.2.8. Ви онання робіт з бла о строю місць

поховань відповідно до ошторис .
3.2.9. Забезпечення ф н ціон вання місць

поховань відповідно до поряд , визначено о
ви онавчим ор аном Київсь ої місь ої ради
(Київсь ою місь ою державною адміністра-
цією).
3.2.10. Безоплатне виділення місць для по-

ховання рни з прахом померло о ол мба-
рії.
3.2.11. Реєстрація поховань та перепохо-

вань померлих Книзі реєстрації поховань та
перепоховань.
3.2.12. Видача орист вач місця поховання

свідоцтва про поховання.
3.2.13. Видача на замовлення ромадян до-

відо про наявність поховання померло о
ол мбарії в місті Києві.
3.2.14. Реєстрація намо ильних спор д в

Книзі облі намо ильних спор д.
3.2.15. Під отов а та подання до ви онав-

чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) відповідно о
а та про с м та хара теристи збит ра-
зі ос вернення мо ил, місць родинно о похо-
вання, навмисно о р йн вання та ви радання
ол мбарних ніш, намо ильних спор д та
с лепів.
3.2.16. Забезпечення безпереш одно о до-

ст п на територію рематорію с б’є та ос-
подарсь ої діяльності, з я им ладено до о-
вір про надання рит альних посл на підста-
ві до овор -замовлення на ор анізацію та
проведення поховання.
3.2.1 7. Забезпечення дост пном для о -

ляд місці, в я ом проводиться оформлення
замовлень на ор анізацію та проведення по-
ховання померло о, надання замовни наоч-
ної інформації стосовно:
ви онавців посл , з я ими ладено до о-

вори про надання посл , їх адреси та режи-
м роботи;
перелі рит альних посл із зазначенням

вартості, особливостей та термінів ви онання
замовлення;
необхідно о мінімально о перелі о ремих

видів рит альних посл із зазначенням вар-
тості, особливостей та термінів ви онання;
необхідно о мінімально о перелі вимо

щодо поряд ор анізації поховання та рит -
ально о обсл ов вання населення;
поряд тримання ладовищ, а та ож ін-

ших місць поховань;
вимо щодо тримання та охорони місць

поховань;
реєстрації поховань померлих та перепохо-

вань;
ор анізації поховань за рах но державно о

та місцево о бюджет ;
піль ово о обсл ов вання населення;
режим роботи ор анізації, що виплач є до-

помо на поховання, відповідно до за оно-
давства У раїни;
режим роботи та номерів телефонів місце-

вих ор анів ви онавчої влади та територіаль-
но о ор ан справах захист прав спожива-
чів;

ни и заяв, пропозицій та с ар .
3.2.18. Забезпечення своєчасної сплати по-

дат ів, зборів та інших платежів з ідно із за о-
нодавством.
3.2.19. Своєчасне та я існе ви онання робіт

та надання посл відповідно до Стат т Під-
приємства.
3.2.20. Забезпечення цільово о ви орис-

тання оштів, спрямованих на фінанс вання
б дівництва, ре онстр ції та апітально о ре-
монт об’є тів, за ріплених за Підприємством
на праві осподарсь о о відання.
3.2.21. Створення належних мов для висо-
опрод тивної праці, дотримання правил і

норм охорони праці та соціально о страх ван-
ня.
3.2.22. Вжиття заходів з метою підвищення

матеріальної заці авленості працівни ів, за-
безпечення е ономно о і раціонально о ви о-
ристання фонд споживання (оплати праці),
своєчасних розрах н ів із працівни ами Під-
приємства.
3.2.23. Ви онання норм і вимо щодо охо-

рони нав олишньо о природно о середовища
та забезпечення е оло ічної безпе и.
3.2.24. Здійснення б х алтерсь о о та ста-

тистично о облі , с ладання та подання від-
повідним ор анам звітності з сіх видів діяль-
ності за затвердженою формою в становле-
ном поряд .
3.2.25. Встановлення для своїх працівни ів

додат ових відп сто , с орочено о робочо о
дня та надання інших арантій, я і не с пере-
чать за онодавств про працю У раїни.
3.2.26. Ви онання інших обов’яз ів, перед-

бачених за онодавством.
4. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Майно Підприємства є ом нальною

власністю територіальної ромади міста Ки-
єва і за ріплене за ним на праві осподар-
сь о о відання.
4.2. Майно Підприємства становлять ви-

робничі та невиробничі фонди, а та ож інші
цінності, вартість я их відображається само-
стійном балансі Підприємства.
4.3. Джерелами форм вання майна Підпри-

ємства є:
рошові та матеріальні внес и власни а;
доходи від надання посл та реалізації

прод ції, інших видів осподарсь ої діяльно-
сті;
доходи від цінних паперів;
редити бан ів та інших редиторів;
апітальні в ладення і дотації з бюджетів:
майно, придбане в інших с б’є тів оспода-

рювання та ромадян встановленом поряд-
;
інші джерела, не заборонені за онодав-

ством У раїни.
4.4. Стат тний апітал Підприємства стано-

вить 14166989,28 (чотирнадцять мільйонів сто
шістдесят шість тисяч дев’ятсот вісімдесят
дев’ять ривень 28 оп.) ривень.
4.5. Основним за альнюючим по азни ом

фінансових рез льтатів осподарсь ої діяль-
ності Підприємства є приб то .
4.6. План вання фінансово- осподарсь ої

діяльності здійснюється Підприємством шля-
хом с ладання поряд та за формою, що
визначає ви онавчий ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь а місь а державна адміністра-
ція), річних фінансових планів, я і затвердж є
Департамент ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації).
Підприємство звіт є про стан ви онання фі-

нансово о план в поряд , що визначає Де-
партамент ом нальної власності м. Києва ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації).
4.7. Відрах вання Підприємством част и

приб т до бюджет міста Києва розмірі та
поряд , затвердженом Київсь ою місь ою
радою, здійснюється першочер ово після
сплати обов’яз ових платежів.
4.8. Приб то Підприємства ви ористов є-

ться відповідно до нормативів та напрям ів,
затверджених рішенням Київсь ої місь ої ра-
ди.
4.9. Підприємство має право тіль и за з о-

дою власни а або повноважено о ним ор а-
н : відч ж вати за ріплене за ним майно, на-
давати в оренд або в безоплатне орист -
вання (позич ), передавати в застав нер -
хоме майно, обладнання, інвентар та інші цін-
ності, а та ож спис вати з баланс основні за-
соби в становленом поряд .
4.10. Відносини підприємства з іншими під-

приємствами, ор анізаціями, ромадянами в
сіх сферах осподарсь ої діяльності здійсню-
ються на основі до оворів.
4.11. Підприємство вільне виборі предме-

та до овор , визначенні зобов’язань, інших
мов осподарсь их взаємовідносин, що не
с перечать за онодавств У раїни.
4.12. Кошти, одержані від продаж в ста-

новленом поряд майна, що належить до
основних фондів Підприємства, ви ористо-
в ються відповідно до за онодавства.
4.13. Підприємство здійснює оперативний

та б х алтерсь ий облі рез льтатів своєї ді-
яльності і подає фінансов , статистичн та ін-
ш звітність поряд , встановленом за о-
нодавством У раїни. Фінансова звітність Під-
приємства подасться Департамент ом -
нальної власності м. Києва ви онавчо о ор а-

н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).
4.14. Фінансовий рі Підприємства збі ає-

ться з алендарним ро ом.
4.15. Контроль за фінансово- осподарсь ою

діяльністю Підприємства здійснюється з ідно із
за онодавством У раїни.
4.16. Для фінанс вання заходів щодо роз-

вит матеріально-технічної бази Підприєм-
ства, по риття та омпенсації можливих
збит ів від йо о осподарсь ої діяльності, за-
ходів для соціально о забезпечення і матері-
ально о заохочення працюючих за рах но
приб т Підприємства творюються спеці-
альні (цільові) фонди відповідно до за оно-
давства.
5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
5.1. Управління Підприємством здійснюєть-

ся відповідно до Стат т на основі поєднання
прав власни а щодо осподарсь о о ви орис-
тання майна і часті в правлінні Підприєм-
ством тр дово о оле тив .
5.2. Підприємство очолює дире тор, я о о

призначає на посад та звільняє з посади Ки-
ївсь ий місь ий олова на мовах онтра т за
поданням дире тора відповідно о Департа-
мент ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
та по одженням із заст пни ом олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.
5.3. Дире тор самостійно виріш є питання

діяльності Підприємства відповідно до за оно-
давства У раїни, ладено о онтра т та цьо-
о Стат т за винят ом тих, що віднесені до
омпетенції власни а та інших ор анів прав-
ління Підприємством.
5.4. Дире тор Підприємства:
5.4.1. Без дор чення діє від імені Підприєм-

ства, представляє йо о в сіх становах та ор-
анізаціях, відносинах з юридичними особа-
ми та ромадянами, форм є адміністрацію під-
приємства.
5.4.2. Має право першо о підпис на фінан-

сових, бан івсь их та інших до ментах.
5.4.3. Розпоряджається оштами та іншим

майном Підприємства відповідно до за оно-
давства У раїни та положень цьо о Стат т .
5.4.4. У ладає оди (до овори) від імені

Підприємства, вчиняє правочини, передбаче-
ні за онодавством, видає довіреності, від ри-
ває в становах бан ів розрах н ові та інші
рах н и.
5.4.5. Затвердж є ор анізаційн стр т р ,

чисельність та штатний розпис Підприємства,
положення про стр т рні підрозділи, розподіл
обов’яз ів між працівни ами, вживає заходів
щодо заохочення та на ладення стя нень на
працівни ів Підприємства встановленом по-
ряд .
Штатний розпис і чисельність працівни ів,

оплата праці я их фінанс ється з бюджет міс-
та Києва, по одж ється з Департаментом жит-
лово- ом нальної інфрастр т ри ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).
5.4.6. Призначає на посади та звільняє з по-

сад працівни ів Підприємства.
5.4.7. У ладає тр дові до овори з сіма пра-

цівни ами Підприємства.
5.4.8. У межах повноважень видає розпоря-

дження, на ази, надає дор чення, обов’яз ові
для ви онання працівни ами Підприємства.
5.4.9. Зобов’язаний спрямов вати діяльність

Підприємства на ви онання річно о фінансово-
о план з метою одержання запланованих с м
доходів та чисто о приб т , не прип с аючи
витрат невиробничо о хара тер , не передба-
чених річним фінансовим планом.
5.4.10. Для найбільш повно о ви ористання

тр дово о потенціал і створення мов для ви-
со оефе тивної діяльності ожно о працівни а:
ор анізов є атестацію робочих місць, визна-

чає їх необхідн іль ість;
встановлює форми ор анізації праці праців-

ни ів, здійснює тарифі ацію і ор анізов є впро-
вадження передових техноло ій праці;
встановлює режим робочо о час ;
встановлює мови оплати праці працівни ів

та їх преміювання відповідно до за онодавства
У раїни.
5.4.11. Від імені роботодавця підпис є о-

ле тивний до овір.
5.4.12. Виріш є інші питання діяльності Під-

приємства в межах та поряд , визначених
Стат том та за онодавством У раїни.
5.5. Тр довий оле тив підприємства стано-

влять сі ромадяни, я і своєю працею бер ть
часть йо о діяльності на основі тр дово о
до овор ( онтра т , оди) або інших форм,
що ре люють тр дові відносини працівни а з
Підприємством.
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5.6. Питання соціально о розвит , зо рема поліпшення
мов праці, життя та здоров’я, арантії обов’яз ово о медич-
но о страх вання членів тр дово о оле тив та їх сімей ви-
значаються оле тивним до овором межах за онодавства
У раїни.
5.7. Повноваження тр дово о оле тив Підприємства ре-

аліз ються за альними зборами тр дово о оле тив та ви-
борчим ор аном — профспіл овим омітетом, я ий обираєть-
ся за альними зборами тр дово о оле тив і представляє ін-
тереси тр дово о оле тив . За альні збори тр дово о оле -
тив с ли аються разі потреби, але не рідше одно о раз на
рі .
5.8. Повноваження тр дово о оле тив визначаються за о-

нодавством.
5.9. Коле тивний до овір ладається між роботодавцем з

однієї сторони і одним або іль ома профспіл овими ор ана-
ми, а разі відс тності та их ор анів — представни ами пра-
цівни ів, обраними і повноваженими тр довим оле тивом, з
іншої сторони.
6. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Припинення Підприємства відб вається шляхом йо о

реор анізації (злиття, приєднання, поділ , перетворення) або
лі відації.
6.2. Реор анізація (злиття, приєднання, поділ, перетворен-

ня) або лі відація Підприємства проводиться за рішенням
власни а або рішенням с д відповідно до за онодавства.
6.3. Припинення Підприємства здійснюється омісією з

припинення, я а творюється ор аном, що прийняв рішення
про припинення.
6.4. У разі реор анізації чи лі відації Підприємства праців-

ни ам, що звільняються, арант ється додержання їх прав і ін-
тересів відповідно до за онодавства про працю У раїни.
6.5. У випад лі відації Підприємства майно, я е залиши-

лося після задоволення претензій редиторів і членів тр дово-
о оле тив , ви ористов ється за рішенням власни а.
6.6. Підприємство вважається та им, що припинено, з дня

внесення до Єдино о державно о реєстр юридичних осіб та
фізичних осіб — підприємців запис про припинення Підпри-
ємства.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Зареєстроване
в Головном правлінні юстиції місті Києві

5 люто о 2014 р. за № 1/1054

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 14 травня 2013 року № 694 “Про встановлення тарифів на послуги 

з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, 
які надаються Комунальним підприємством “Київтранспарксервіс"

Розпорядження № 43 від 20 січня 2014 року
Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 28  Закону України ”Про благоустрій населених пунк/

тів”, постанов Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року № 258 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користу/
вання майданчиками для платного паркування транспортних засобів” та від 28 грудня 1992 року № 731 “Про затвердження Положення про дер/
жавну реєстрацію нормативно/правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”, рішення Київської міської ради від 22 травня 2013
року № 326/9383 “Про затвердження Програми розвитку єдиного паркувального простору в м. Києві до 2015 року”, з метою впорядкування на/
дання послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів в місті Києві, в межах функцій органу місцевого са/
моврядування:

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

но обладнаними перехоплюючими майданчи ами для платно-
о пар вання транспортних засобів, розташованими на
просп. А адемі а Гл ш ова, 5, просп. Ми оли Бажана (з пар-
но о бо біля шляхопровод станції метро “Осо ор и”), я і
надаються Ком нальним підприємством “Київтранспар сер-
віс”, що додаються”.
2.Назв Тарифів на посл и з орист вання спеціально об-

ладнаним перехоплюючим майданчи ом для платно о пар -
вання транспортних засобів, розташовано о на просп. А аде-
мі а Гл ш ова, 5, я і надаються Ком нальним підприємством

“Київтранспар сервіс”, встановлених розпорядженням ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 14 травня 2013 ро № 694, зареєс-
трованим Головном правлінні юстиції м. Києві 13 серпня
2013 ро за № 30/1022, ви ласти в та ій реда ції:
“Тарифи на посл и з орист вання спеціально обладнани-

ми перехоплюючими майданчи ами для платно о пар вання
транспортних засобів, розташованими на просп. А адемі а
Гл ш ова, 5, просп. Ми оли Бажана (з парно о бо біля шля-
хопровод станції метро “Осо ор и”), я і надаються Ком -
нальним підприємством “Київтранспар сервіс””.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня йо о опри-

люднення.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти

на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції Костю а М. Д.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

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

На ви онання За он У раїни "Про вибо-

ри Президента У раїни" Реда ція азети

Київсь ої місь ої ради "Хрещати " по-

відомляє, що вартість одиниці др ованої

площі ( в. см) для розміщення матеріалів

передвиборчої а ітації становить 11,50 ри-

вень, без ПДВ.

ЗАЯВА про наміри
1. Замовни : ТОВ "КийБ д"
Поштова адреса: м. Київ, б львар І. Лепсе,7-В прим. 94
Генпрое т вальни : ТОВ"Виробничо-технічна а енція"

2. Варіанти розташ вання б дмайданчи ів: можливий лише 1 варіант
Б дівництво житлово о б дин з офісними приміщеннями на б льварі Івана

Лепсе, 7- (літера "А") Солом'янсь ом районі м. Києва

3. Хара теристи а діяльності (об'є та): б дівництво двох 18-25-ти
поверхових житлових се цій з офісними приміщеннями та дворівневим
підземним пар ін ом на 138 машин. За тит льною назвою прое тований об'є т
не входить до "Перелі видів діяльності та об'є тів, що становлять підвищен
е оло ічн небезпе "

термін е спл атації: 100 р. і більше

4. Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності: забезпе-
чення населення омфортним житлом, створення нових робочих місць (152 од.)

5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
- земельних: 0,5914 а з ідно до овор оренди земельної ділян и
- еле тро - азо -водопостачання: від місь их мереж з ідно з ТУ
- теплопостачання: від дахової автономної азової отельні пот жністю 2,55 МВт
- тр дових: б дівництво з ідно з штатним роз ладом

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації).
На період б дівництва — з ідно з техноло ічними потребами, на період е с-

пл атації — підземний пар ін на 138 машино-місць та 3 остьові автостоян и на
17 машино-місць.

7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами.
У прое ті б д ть враховані е оло ічні, санітарно- і ієнічні, протипожежні, міс-

тоб дівельні й територіальні обмеження з ідно діючих нормативних до ментів.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за
варіантами.

Топо рафо- еодезичні, інженерно- еоло ічні та інші виш вання ви он ються
необхідном обсязі.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й е спл а-
тації):

- лімат і мі ро лімат: вплив на лімат та мі ро лімат незначний
- повітряне середовище: очі вані забр днення атмосферно о повітря не

перевищ ватим ть 0,1 ГДКмр по всім забр днюючим речовинам
- водне середовище: водовідвід з території заб дови ви он ється за ритою

системою з під люченням до існ ючої дощової аналізації
- ґр нти: родючий шар ґр нт відс тній
- рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти: знесення зелених насад-

жень з ідно А т обстеження зелених насаджень. Прое том передбачено бла о-
стрій території з ідно дендроплан
- нав олишнє соціальне середовище (населення): Забезпечення насе-

лення омфортабельним житлом
- нав олишнє техно енне середовище: прое тні рішення б д ть відповіда-

ти б дівельним вимо ам і правилам

10. Відходи виробництва, можливість їх повторно о ви ористання, ти-
лізації, знеш одження або безпечно о захоронення.

Утворюються поб тові відходи. Утилізація та знеш одження за о ремими до-
оворами

12. Участь ромадсь ості: Від и та пропозиції стосовно б дівництва над-
силати за адресою: м. Київ, в л. Володимирсь а, 49-а, оф. 148 (тел. представ-
ни а Замовни а (050)443-43-51). Час ознайомлення — 2014 рі .

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор-замовни : ТОВ "СБС-КОМ". Поштова адреса: 02660, в л.

Еле тротехнічна, 45, м. Київ

2. Місце розташ вання майданчи б дівництва: в л. Еле тротехнічна
Деснянсь ом районі міста Києва

3. Хара теристи а діяльності об'є та: на ово-виробничий омпле с зі
с ладсь ими приміщеннями та за ладами реалізації власної прод ції,
розміщення офісних приміщень.

Технічні і техноло ічні дані: надання посл оренди, виробництво прод ції та
її реалізація.

4. Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності: забезпе-
чення офісними та с ладсь ими приміщеннями

5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
- земельних: на існ ючих площах, в межах земельної ділян и
- енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло): еле троенер ія —

370 Вт, аз -20,6 нм3/ один
- водних: для забезпечення санітарно- і ієнічних потреб працівни ів —

3,2 м3/доб .
- тр дових: 194 чолові

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації): Авто-
мобільне перевезення вантажів існ ючим власним автотранспортом

7. Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й е спл а-
тації) на нав олишнє середовище:

- лімат і мі ро лімат: не впливає
- повітряне: впливає в межах дозволених рівнів.
- водне: впливає в межах дозволених рівнів
- ґр нт: не впливає
- рослинний і тваринний світ: не впливає
- нав олишнє соціальне середовище (населення): Позитивний, ство-

рення нових робочих місць

8. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання: від-
ходи підля ають тилізації

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

10. Участь ромадсь ості: п блі ація заяви про наміри в ЗМІ. Пропозиції та
за важення приймаються за телефоном 515-75-00 на протязі місяця після оп б-
лі вання Заяви в ЗМІ.

Інстит т е спериментальної патоло ії, он оло ії
і радіобіоло ії ім. Р.Є. Кавець о о НАН У раїни

заявляє про намір передати в орендне орист вання на мовах
типово о до овор оренди державно о майна на стро до
31.12.2016 р., нежитлові приміщення. За альна площа приміщень
699,7 в.м. Вартість приміщень за незалежною оцін ою на
30.11.2013 р. 4451,16 рн/ в.м. Останній день прийом заяв —
10 робочий день після виход цьо о о олошення. Довід и про мови
оренди та перелі необхідних до ментів можна отримати за
адресою: м. Київ, 03022, в л. Василь івсь а, б д. 45 або за тел. (044)
258-16-57.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за
адресою: в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва,
аб. 524, телефони для довідо : 202-61-77, 202-61-76.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,

онта тний
телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара -
теристи-

а

Місце-
знаход-
ження

За альна
площа,
в.м

Запропонована заяв-
ни ом мета ви орис-
тання приміщення

Стро оренди
запропонований

заявни ом

Орендна пла-
та за 1 в.м,

рн.

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн.

1

Київсь а місь а лінічна лі-
арня № 6 (03680, Комаро-
ва Космонавта просп., 3,

4971116, 4831116)

1 поверх

просп. Ко-
марова

Космонав-
та, 3 , .13

41,00
Апте а, що реаліз є о-

тові лі и

Станом на 31.10.2013

2 ро и 364 дні 81,95 3360,00

Ком нальне підприємство "Радіостанція
"Голос Києва" інформ є, що розцін и вартості
однієї се нди ефірно о час для розміщення
матеріалів передвиборної а ітації в ефірі радіо-
станції становлять:

1,70 рн. без рах вання ПДВ.

Х Р О М А Н Е К Д О Т

К Р И М Б Р А А У В

Е Т А П К Р Е Н С І

Щ О Р С Л И Ц А Р

Б А Р А Д Ю Л Ь Т Е Р

Т И Р Л О А Ф Е Р А

Т И К О З О Н Л А Н Ь

К А Й М А Н Ь А

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 	2°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 65 %

Температура +2°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 58 %

Температура 	2°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 73 %
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1616 – ³íêâ³çèö³ÿ çâ³ëüíèëà Ãà-

ë³ëåî Ãàë³ëåÿ, ÿêèé çð³êñÿ ñâî¿õ

ïîãëÿä³â, àëå í³áèòî çàÿâèâ: "Âñå

æ òàêè âîíà îáåðòàºòüñÿ". 

1719 – çã³äíî ç óêàçîì ðîñ³é-

ñüêîãî öàðÿ Ïåòðà I, ó Ñàíêò-Ïå-

òåðáóðç³ çàñíîâàíî Êóíñòêàìåðó

– ïåðøèé ìóçåé â Ðîñ³¿. 

1939 – ó Ìîñêâ³ ðîçñòð³ëÿí³ êî-

ëèøí³ êîìóí³ñòè÷í³ ë³äåðè ðàäÿí-

ñüêî¿ Óêðà¿íè Ïàâëî Ïåòðîâè÷

Ïîñòèøåâ, ïåðøèé ñåêðåòàð ÖÊ

ÊÏ(á) Óêðà¿íè (1926-30 ðð.), Ñòàí³ñ-

ëàâ Â³êòîðîâè÷ Êîñ³îð, ãåíåðàëü-

íèé ñåêðåòàð ÖÊ ÊÏ(á)Ó (1928-38),

Âëàñ ßêîâè÷ ×óáàð, ãîëîâà Ðàäíàð-

êîìó Óêðà¿íè (1923-34 ðð.). Âñ³ âî-

íè áóëè ïîñìåðòíî ðåàá³ë³òîâàí³. 

1951 – Êîíãðåñ ÑØÀ ðàòèô³-

êóâàâ 22-ó ïîïðàâêó äî Êîíñòèòó-

ö³¿, êîòðà îáìåæóâàëà òðèâàë³ñòü

ïåðåáóâàííÿ ïðåçèäåíòà íà ñâîº-

ìó ïîñòó äâîìà òåðì³íàìè. 

1952 – ïðåì`ºð-ì³í³ñòð Ó³íñòîí

×åð÷³ëü îãîëîñèâ, ùî Áðèòàí³ÿ

ñòâîðèëà âëàñíó àòîìíó áîìáó. 

1969 – Ãîëäà Ìå¿ð ñòàëà ïåð-

øîþ æ³íêîþ íà ïîñòó ïðåì`ºð-ì³-

í³ñòðà ²çðà¿ëþ.

1991 – íà ñåì³íàð³ ªâðîïåé-

ñüêîãî öåíòðó ÿäåðíèõ äîñë³ä-

æåíü (CERN, Øâåéöàð³ÿ) àíãë³-

ºöü Ò³ì Áåðíåðñ-Ë³ ïðîäåìîíñ-

òðóâàâ ðîáîòó ïåðøîãî âåá-áðàó-

çåðà.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Лондонський суд зобов’язав мільйонера
виплатити колишній дружині 6 мільйонів
фунтів стерлінгів (10 мільйонів доларів) за

пропозицію залишитися в будинку у якості еко�
номки. 

Дружина мільйонера, якій надійшла пропозиція стати домогос�

подаркою, подала до суду, оскільки це було для неї "дуже приниз�

ливо". Під час слухання справи журналістам сталі відомі наступні

подробиці, повідомляє news�smi.ru. 

Виявляється, пара одружилася в 1970�му році і благополучно

прожила у шлюбі до 1990�го року, коли подружжя оформило роз�

лучення. Проте, не дивлячись на розірвання шлюбу, після якого

більшість пар перестають жити разом, чоловік і жінка не стали

роз`їжджатися і продовжували мирно жити разом в одному бу�

динку. 

Але п`ять років тому ситуація кардинально змінилася. Річ у тім,

що бізнесмен, котрий володіє нерухомістю в Лондоні, зустрів жін�

ку, яка стала його коханкою. Впродовж деякого часу пара продов�

жувала зустрічатися на нейтральній території, проте пізніше за�

можний британець прийняв рішення про переїзд пасії разом з її

12�річною дочкою в його будинок. 

Зробивши коханці таку пропозицію, чоловік не забув і про

колишню дружину: він повідомив їй, що не варто поспішати

з переїздом, оскільки вона може залишитися в будинку як

економка. Така заява привела жінку в лють і спонукала пода�

ти позов проти заповзятливого мільйонера, який володів 13

мільйонами фунтів стерлінгів (21 мільйон доларів). 

"Чоловік привів в подружній будинок іншу жінку і її 12�

річну дочку. Своїй колишній дружині він сказав, що не має

наміру її кидати і що вона може працювати його економкою.

Їх свідоцтво про розірвання шлюбу є просто шматком папе�

ру, оскільки вони продовжували жити в цивільному шлюбі",

– відзначив суддя Бодей. 

Таким чином рішення було ухвалене на користь екс�дру�

жини мільйонера: суд зобов`язав бізнесмена виплатити

скривдженій ним жінці 6 мільйонів фунтів стерлінгів (10

мільйонів доларів). Як стало відомо британським журналіс�

там, передача цієї суми відбулася 29 січня 2014 року. 

Примітно, що напередодні суду відповідач погрожував ко�

лишній дружині "покінчити життя самогубством або оголо�

сити голодовку", якщо вона не відмовиться від позову, а під

час судового засідання щиро дивувався, чому його екс�друж�

нина поводиться настільки агресивно �

Чоловік заплатив екс�дружині $10 млн 
за прохання стати прибиральницею 
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ОВНИ,�висо�а�ймовірність��онфлі�тних�сит�ацій,

тримайте�емоції�під��онтролем,�іна�ше�посваритеся

з�людьми,�від�я�их�залежить��спіх��ар'єри,�сімейне

щастя.�Не�приймайте�зопал��важливих�рішень.

ТЕЛЬЦІ,�реальність�повернеться�до�вас�форт�н-

ним�бо�ом�саме�завдя�и�др�зям,�давнім�знайомим,

я�і� вист�плять� по�ровителями.� Тож� �оли� вини�ли

тр�днощі,�зверніться�по-братсь�и�за�допомо�ою�до

приятелів —�і�вам�її�надад�ть�на�вищом��рівні.

БЛИЗНЯТА,�події�дня�за�ли�ають�до�дисципліни�й�са-

мо�онтролю,�вима�ають�чіт�о�о�ви�онання�б�дь-я�их�пра-

вил�і�зобов'язань.�Уни�айте�панібратства,�спіл��йтеся�офі-

ційним�тоном,�тримайте�дистанцію�в�ділових�стос�н�ах.

РАКИ,�прибор�айте�емоції�і��ер�йтеся�пра�матич-

ними� намірами,� тіль�и� ваші� пра�тичні� пропозиції

знайд�ть�від����серед�партнерсь�о�о�оточення.�Б�дь-

те� та�товними,� �рівноваженими,� вист�паючи� перед

широ�ою�а�диторією,�ви�здатні�завдя�и�яс�равій�ха-

ризмі�заре�оменд�вати�себе�з�най�ращо�о�бо��.

ЛЕВИ,�до�ролі�тр�дової��оня�и�ви�звичні,�здатні�тя�-

ти�воза�за��іль�ох,�одна��за�це�слід�е�вівалентно�пла-

тити,� альтр�їстичні� жертви� на� сл�жбі� протипо�азані.

Не�бійтеся�б�ти�пра�мати�ами,�продемонстр�йте�на-

чальств��свою�цілеспрямованість,�ор�анізованість.

ДІВИ,�проженіть�самот�,�прям�йте�т�ди,�де�весело�та��а-

мірно,�спіл��йтеся,�діліться�досвідом,�ці�авою�інформацією

з�оточенням,�сл�х�про�ваші�таланти�та�здібності�автоматич-

но�рознесеться�по�білом��світ��завдя�и�бала��чій�п�бліці.

ТЕРЕЗИ,� день� �ризовий,� атмосфера� в�рай� на-

еле�тризована.�Я��мовиться,�"ламати —�не�б�д�ва-

ти",�б�дьте�пра�тичними,�ор�анізованими,�цілеспря-

мованими���всьом�.�Реалістичний,�обмір�ований�ви-

со�опрофесійний� план� позбавить� вас� від� ба�атьох

�с�ладнень —�я��нині,�та��і�найближчим�часом.

СКОРПІОНИ,��спіх�с�проводж�ватиме�вас�в�ділових

пере�оворах� в� невим�шеній� атмосфері.� Говоріть� �он-

�ретно�по�с�ті,�правильно�форм�люйте�д�м�и,�підбирай-

те�потрібні�слова.�Гармонійно�поєдн�йте��ом�ні�абель-

ність�зі�стро�істю�при�спіл��ванні�з��оханими,�дітьми.

СТРІЛЬЦІ,�я�що�намітили�зробити�по��п�и,�заче-

�айте,� потім� вони�мож�ть� не� знадобитися� чи� при-

дбаєте�нея�існ��річ.�Нині�вам�відведена�роль�атлан-

та� сімейно�о� бла�опол�ччя,� дбайте� про� поб�т,� ла-

тайте�дір�и�в�психоло�ічній�а�рі�родини.

КОЗЕРОГИ,�я�що�не�впевнені,�не�об�аняйте!�Жаданий

�спіх�нині —�то�ж�равель���небі.�Роблячи�став���на�влас-

н��чарівність,�ви�опинитеся�на��збіччі�невдач,���стресово-

м��стані.�Реа�ція�на�різні�інциденти�в�рай�хвороблива,�що

перетворить�вас�на�зар�чни�а��онфлі�тів�з�начальством,

впливовими�партнерами,�представни�ами�за�он�.

ВОДОЛІЇ,�доводьте�розпочаті�раніше�справи�до�ло-

�ічно�о�фінал�.�Со�ровенні�плани��раще�визріватим�ть��

тиші�самотності.�Наодинці�зр�чніше�впоратися�з�повся�-

денними� професійними� та� поб�товими� обов'яз�ами.

Проте�не�варто�зами�атися���чотирьох�стінах.

РИБИ,�ваше�місце—�на��ромадсь�их�теренах,�я��не-

формальний�лідер�ви�на�висоті,�тож�ди�т�йте�свої��мо-

ви�(завбачливо�все�прорах�вавши),�натхнення�помно-

жене�на�пра�тицизм�хоча�й�не�принесе�бажано�о�ре-

з�льтат�,� чи� бра��ватиме� �рошей,� не� засм�ч�йтеся,

дійте�по��арячим�слідам,�з�одом�все��омпенс�ється�
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