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Кирило ФОМІНОВ
спеціально для “Хрещатика”

У
чора викону�
вач обов’язків
голови КМДА
Анатолій Го�

лубченко провів прес�
конференцію, де пові�
домив, що до 31 груд�
ня всі бюджетники от�
римають заробітну
плату та надбавки, які
їм заборгувала влада
через зрив сесії Київ�
ради 24 грудня цього
року. Це стало мож�
ливим завдяки Осо�
бливій постанові Пре�
зидента України.

“Ми були вимушені звер�

нутися до Президента, який

одразу нас прийняв. Він дав

конкретне доручення, в яко�

му відповідальними були ви�

значені Кабінет Міністрів,

КМДА, я особисто та секре�

тар Київради Галина Герега.

За 30 та 31 грудня всі кому�

нальники отримають заробіт�

ну плату в повному обсязі ра�

зом із надбавками. Якби Пре�

зидент України не втрутився,

ми би не змогли погасити

борг”,— зазначив виконувач

обов’яків голови КМДА Ана�

толій Голубченко.

Так, було виділено 440 млн

грн, які витрачені на виплату

заробітної плати, а також

часткове забезпечення кому�

нальних підприємств, як�от

навчальних та медичних за�

кладів. Додатково були за�

куплені й необхідні ліки,

яких бракувало. Вже 30 груд�

ня більшість працівників от�

римали заборговані гроші на

свої картки. Винятком поки

що є комунальне підприєм�

ство “Київпастранс”, однак

вже 31 грудня кожен співро�

бітник отримає зарплату. По�

садовець також зазначив, без

доручення Віктора Янукови�

ча таку суму через брак кош�

тів неможливо було б виділи�

ти навіть завдяки проведен�

ню сесії міськради. Всі відпо�

відні державні органи та де�

партаменти працюють у по�

силеному режимі, щоб кияни

до Нового року отримали

свою заробітну плату. “Ми за

одну добу змогли підготувати,

винести на Кабінет Міністрів

та підписати Постанову. У

нормальному режимі на це

пішло б 2—3 тижні”,— додав

Анатолій Костянтинович.

Він підкреслив, що випла�

ти зарплат стали можливими

завдяки втручанню Прези�

дента України і його доручень

уряду, Міністерству фінансів,

Державному казначейству та

КМДА.

Анатолій Голубченко до�

дав, що, за дорученням Пре�

зидента, Кабміну було надано

розпорядження про надання

столиці додаткової дотації з

держбюджету на загальну су�

му 254,7 млн грн. Зокрема за�

робітну плату та муніципаль�

ні надбавки отримують 81

тис. працівників освітньої га�

лузі; 10,6 тис. працівників

бібліотек, шкіл естетичного

виховання та музеїв; 2,2 тис.

працівників галузі “фізична

культура і спорт”; 4,1 тис.

працівників закладів соцза�

хисту; 1,5 тис. працівників

підліткових клубів, соціаль�

них служб для молоді; 65,6

тис. працівників галузі “охо�

рона здоров’я”.

“Я вдячний прем’єр�мініс�

тру України, міністру фінан�

сів, Держказначейству, які ра�

зом із КМДА виконали дору�

чення Президента України,

що дозволило нам виплатити

зарплати бюджетникам”,—

зазначив пан Голубченко.

Антон Дзюба, вчитель на�

вчально�виховного комплек�

су № 240 “Соціум”, поділив�

ся з “Хрещатиком”: “Це дуже

приємна новина, я вже й не

очікував отримати гроші цьо�

го року”. З ним погоджується

і Надія Клиновська, вчитель�

ка ліцею міжнародних відно�

син № 51: “Ми вже отримали

повідомлення, що отримали

заробітну плату на картки, це

дуже приємно”

Транспортний подарунок 
до Нового року

Першим, хто випробував

можливості новозбудованого

тунелю, став виконуючий

обов’язки голови КМДА

Анатолій Голубченко.

“Я хочу подякувати буді�

вельникам за те, що до Нового

року ми отримали такий при�

ємний транспортний подару�

нок. На жаль, нам не вдалося

виконати весь обсяг заплано�

ваних на цей рік робіт, адже

хотілося б повністю заверши�

ти реконструкцію цього об’єк�

та. Це насамперед пов’язано з

недостатнім фінансуванням.

Однак наразі проводяться ро�

боти з формування бюджету, і,

сподіваюся, що до Дня Києва

у нас буде можливість повні�

стю завершити оздоблення

Поштової площі”,— наголо�

сив пан Голубченко.

Посадовець додав, що на

завершення робіт необхідно

113—120 млн грн. Отримати

ці кошти місто планує за ра�

хунок функцій столиці. До

слова, за інформацією Науко�

во�дослідницького центру

безпеки дорожнього руху

МВС України, протягом

останніх 15 років транспортна

розв’язка на Поштовій площі

була місцем концентрації

ДТП. Фахівці прогнозують:

після завершення робіт ава�

рійність на цій ділянці зни�

зиться на 80 %, а кількість за�

торів — на 90 %.

Як розповів “Хрещатику”

заступник генерального ди�

ректора “Альтіс�холдинг” Ві�

талій Фастовець, наразі в під�

земному тунелі завершені

майже всі будівельні роботи.

Так, залишилося лише част�

ково оздобити стіни й колони

та вкласти верхній шар до�

рожнього покриття. Однак це

робитимуть вже навесні, ко�

ли асфальт “всядеться”. Тоді

ж нанесуть і “чистову” до�

рожню розмітку.

Зазначимо, що за час ре�

конструкції Поштової площі,

яка триває з 2012 року, тут бу�

ло збудовано естакаду з Во�

лодимирського узвозу на ву�

лицю Набережно�Хреща�

тицьку, а відтепер працюють і

два підземних тунелі. Після

відкриття другого дорожньо�

го переходу автомобільні по�

токи розвели — одним туне�

лем автівки рухаються у бік

Оболоні, іншим — до мосту

Метро.

А от щоб Поштова площа

була зручною не лише для ав�

томобілістів, а й милувала

око киян та гостей міста, як

тільки дозволить погода, роз�

почнуться роботи з облашту�

вання її зовнішнього просто�

ру. За словами директора Ди�

рекції будівництва шляхово�

транспортних споруд міста

Києва Володимира Кислици�

на, незабаром тут з’явиться

фонтан, сквер, заклади гро�

мадського харчування. Для

комфорту громадян тут ство�

рять зручні спуски до набе�

режної Дніпра. Сам променад

над річкою також приведуть

до ладу. На всій території буде

облаштоване сучасне освіт�

лення та лави для відпочинку.

Відреставрують і Поштовий

будиночок.

Подбають і про те, щоб

площа була зручною для ве�

лосипедистів та людей з об�

меженими фізичними мож�

ливостями

Після від риття др о о дорожньо о переход автомобільні пото и
розвели – одним т нелем автів и р хаються бі Оболоні,
іншим — до мост Метро
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На Поштовій площі запрацював другий автотунель
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У Новий рік — без боргів
Столичні бюджетники отримали заробітну плату 
та муніципальні надбавки

Анатолій Гол бчен о зазначив, що виплати зарплат стали
можливими завдя и втр чанню Президента У раїни і йо о дор чень
ряд , Міністерств фінансів, Державном азначейств та КМДА
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Привітання керівництва міста 
з Новим роком та Різдвом Христовим

Øàíîâí³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè!
Íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³ ñâÿ-

òà — öå îñîáëèâà ïîðà äëÿ
êîæíîãî ç íàñ. Ó öåé ÷àñ ìè
îö³íþºìî çðîáëåíå çà ð³ê,
àíàë³çóºìî íàø³ äîñÿãíåííÿ
³ ñòàâèìî ïåðåä ñîáîþ çàâ-
äàííÿ íà ìàéáóòíº.

Ìèíóëèé ð³ê äëÿ âñ³õ íàñ
áóâ íåïðîñòèì, íàñè÷åíèì,
ñïîâíåíèì æèòòºâèõ âèêëè-
ê³â. Îäíî÷àñíî 2013-é ñòàâ
ðîêîì ðîçâèòêó òà çì³í íà
êðàùå íàøîãî ð³äíîãî Êè-
ºâà. Ìè ïðàöþâàëè íàä òèì,

àáè ñòîëèöÿ áóëà êîìôîðòí³øîþ, ñó÷àñí³øîþ, çáåð³ãà-
þ÷è ñâ³é äðåâí³é ³ñòîðè÷íèé äóõ ³ ñàìîáóòí³ñòü. Ìè áó-
äóâàëè òà ðåìîíòóâàëè òðàíñïîðòí³ ðîçâ’ÿçêè ³ äîðîãè,
â³äêðèâàëè íîâ³ ñòàíö³¿ ìåòðî, øêîëè, ïîâåðòàëè ä³òÿì
ñàäî÷êè, â³äíîâëþâàëè äóõîâí³ ñâÿòèí³.

² â íàñòóïíîìó 2014 ðîö³ îñíîâíèìè çàâäàííÿìè äëÿ
ì³ñüêî¿ âëàäè áóäå çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ð³âíÿ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ì³ñòà òà äîáðîáóò éîãî ìåøêàíö³â. Ðàçîì, äî-
ðîã³ êèÿíè, ìè ïðîäîâæèìî ðîáîòó íà áëàãî ñòîëèö³, ³ çà-
ïîðóêîþ óñï³õó â öüîìó ìàº áóòè ºäíàííÿ íàâêîëî ñï³ëü-
íî¿ ìåòè.

Áàæàþ, ùîá êîæåí çóñòð³â 2014 ð³ê ó òåïëîìó ðîäèí-
íîìó, äðóæíüîìó êîë³, ùîá ó âàøèõ îñåëÿõ ïàíóâàâ ñâÿò-
êîâèé íàñòð³é ³ ùàñëèâèé ñì³õ.

Çè÷ó, ùîá íàñòóïíèé ð³ê ïðèí³ñ ìèð, çëàãîäó òà áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ ó íàø³ äîì³âêè, à âñ³ ìð³¿ çä³éñíèëèñÿ. Õàé ñâ³ò-
ëà Ð³çäâÿíà í³÷ íàïîâíèòü ñåðöÿ äîáðîì ³ ðàä³ñòþ, à ð³ä-
í³ òà áëèçüê³ áóäóòü çäîðîâèìè ³ ùàñëèâèìè.

Ç Íîâèì ðîêîì òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!
З любов’ю та повагою

в. о. голови КМДА 
Анатолій ГОЛУБЧЕНКО

Äîðîã³ êèÿíè, 
øàíîâí³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè!
Ùèðî â³òàþ ç íîâîð³÷íè-

ìè òà ð³çäâÿíèìè ñâÿòàìè.
Äëÿ âñ³õ íàñ — öå îñîáëè-

âà ïîðà, ñïîâíåíà äîáðèõ
íàä³é òà ñâ³òëèõ ïî÷óòò³â.

Ó öåé ÷àñ çàáóâàþòüñÿ âñ³
òóðáîòè òà íåãàðàçäè, à äî-
ì³âêè íàïîâíþþòüñÿ ðàäî-
ùàìè òà òåïëîì.

2013 ð³ê âèäàâñÿ íåëåãêèì
äëÿ âñ³º¿ êðà¿íè. Îñîáëèâî
õâèëþþ÷èìè ñòàëè éîãî
îñòàíí³ òèæí³. Àëå ñèëà

óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ó òîìó, ùî â³í çàâæäè ºäèíèé ó ñâî-
¿é â³ð³ â äîáðî òà ñâ³òëå ìàéáóòíº.

Òîæ íåõàé ö³ ö³ííîñò³ ñòàíóòü ñèìâîëàìè òà îð³ºíòèðà-
ìè ó 2014 ðîö³.

Áàæàþ, ùîá ó íàø³é ÷óäîâ³é êðà¿í³ ïàíóâàëè ëèøå ìèð
òà ñïîê³é.

Ùàñòÿ, ëþáîâ³, äîáðà âàì, äîðîã³ êèÿíè!
Ðîçâèòêó òà ïðîöâ³òàííÿ íàø³é ñòîëèö³ òà âñ³é Óêðà¿í³!
Âåñåëîãî Íîâîãî ðîêó òà ãàðíîãî Ð³çäâà!

З повагою 
заступник Київського міського голови — секретар Київради

Галина ГЕРЕГА

У новорічну ніч столичний 
громадський транспорт працюватиме
на годину довше 

Ó íîâîð³÷íó í³÷ ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ïðàöþâàòèìå
äîâøå òà ³íòåíñèâí³øå. Òàê, â³äïîâ³äíî äî Íàêàçó Äåïàð-
òàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ïðî îðãàí³çàö³þ
ðîáîòè ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó ó í³÷ ç 31 ãðóäíÿ 2013
ðîêó íà 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó, ðîáîòó ìåòðîïîë³òåíó áóäå ïî-
äîâæåíî íà 1 ãîäèíó.

Êð³ì òîãî, 31 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ç 20.00 ÊÏ “Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí” çá³ëüøèòü ê³ëüê³ñòü ïàð ïî¿çä³â íà ë³í³ÿõ
ìåòðîïîë³òåíó â³äïîâ³äíî äî ïàñàæèðîïîòîêó.

Ç 20.00 31 ãðóäíÿ ÊÏ “Êè¿âïàñòðàíñ” òà Êîìóíàëüíà
ñëóæáà ïåðåâåçåíü ÊÌÄÀ çá³ëüøàòü ê³ëüê³ñòü ðóõîìîãî
ñêëàäó íà ìàðøðóòàõ ãðîìàäñüêîãî íàçåìíîãî òðàíñ-
ïîðòó.

Ó í³÷ íà 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ðîáîòó àâòîáóñ³â çàãàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ, à òàêîæ òèõ, ÿê³ ïðàöþþòü ó ðåæèì³
ìàðøðóòíîãî òàêñ³, òðàìâà¿â òà òðîëåéáóñ³â, ïîäîâæàòü
äî 02.00. Òàêîæ áóäå îðãàí³çîâàíî ïåðåâåçåííÿ ìàðøðó-
òàìè, òðàñè ðóõó ÿêèõ ïðîõîäÿòü á³ëÿ ñòàíö³é ìåòðîïî-
ë³òåíó, îêðåìèìè çì³íàìè ç³ çá³ëüøåíèìè ³íòåðâàëàìè
ðóõó ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ îñòàíí³õ ïî¿çä³â ìåòðîïîë³ò-
åíó. Ðîáîòà ïåðøî¿ çì³íè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó
âðàíö³ 1 ñ³÷íÿ ðîçïî÷íåòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì âèõ³äíî-
ãî äíÿ

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

З
відкриттям другого тунелю на Поштовій
площі на повну потужність запрацює
нова схема руху транспортним об’єк�
том. Завдяки збудованій естакаді з Во�

лодимирського узвозу на вулицю Набережно�
Хрещатицьку, а також двом підземним автоту�
нелям пропускну спроможність розв’язки
вдасться в рази збільшити. А отже, заторів на
Подолі поменшає. 
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Поділ без заторів

У транспортній інфраструктурі знаковою для міста подією

стало завершення робіт із побудови розв’язки на Поштовій

площі. Нагадаємо, що роботи тут почалися ще у 2012 році. Та

ось до нинішніх новорічно$різдвяних свят кияни отримали чу$

довий подарунок — 30 грудня відкрито рух автівок другим ту$

нелем. Загалом за час реконструкції на Поштовій площі з’яви$

лася естакада з Володимирського узвозу на вулицю Набереж$

но$Хрещатицьку та два підземні тунелі. Запуск на повну по$

тужність цих транспортних об’єктів дозволить збільшити про$

пускну спроможність вузла з 85$ти до 110$ти тис. автомобілів

на добу, а отже — майже ліквідувати затори. Також розв’язка

дозволить усунути значну частину транзиту через центральну

частину міста, адже забезпечить проїзд без перешкод зі Сто$

личного шосе до масиву Оболонь.

Знаково, що у будівельних та оздоблювальних роботах вико$

ристовувалися матеріали українського виробництва.

Аби Поштова площа стала зручною не лише для автомобіліс$

тів, а й для пішоходів, вже наступного року, щойно дозволить

погода, розпочнуться роботи зі створення тут унікального пі$

шохідного простору зі зручними спусками до води. Приведуть

до ладу і набережну Дніпра, а в більш далекоглядних планах

міської влади — зробити пішохідною і вулицю Петра Сагай$

дачного.

Довгоочікувані “Теремки”

Рік, що минає, ознаменувався для киян відкриттям ще од$

ного надважливого транспортного об’єкта — у листопаді за$

працювала 52$га станція міської підземки — “Теремки”, чим

була завершена Куренівсько$Червоноармійська лінія. Стан$

ція має два вестибюлі, а сама платформа оздоблена моза$

їкою з семи кольорів. Облаштували “Теремки” і для потреб

людей з обмеженими фізичними можливостями. До речі,

при будівництві та оздоблювальних роботах також макси$

мально використовували продукцію вітчизняних підпри$

ємств.

Відкриття станції значно покращить транспортне сполу$

чення мешканців житлового масиву Теремки та міст$супут$

ників з іншими частинами міста. А оскільки саме ця станція

метро прийме на себе основне навантаження з південного

в’їзду до столиці, згодом тут планують побудувати і перехоп$

люючий паркінг.

Зупинятися на цьому метробудівці не збираються — вже на$

весні наступного року розпочнеться спорудження четвертої

гілки метрополітену на Троєщину. Вартість будівництва оці$

нюють в 16 млрд грн, а лівобережна частина гілки проляже ву$

лицею Маяковського. Попередньо вже затверджено і назви

майбутніх станцій.

Оновлення західних воріт столиці

Цьогоріч розпочали реконструювати й одну з головних ма$

гістралей міста — проспект Перемоги. Наразі перша черга

оновлення вже завершена та введена в експлуатацію. Це

близько ста тисяч квадратних метрів дороги від кемпінгу

“Пролісок” до Святошинського шляхопроводу, на яких всте$

лили сучасне тришарове асфальтне покриття, оновили бар’єр$

не огородження та нанесли дорожню розмітку. Вздовж магіс$

тралі облаштували велосипедну доріжку, а тротуари теж вкри$

ли новим асфальтом. Паралельно оновлювали й підземні пере$

ходи. Їх обладнали пандусами, замінили електрокабель та гід$

роізоляцію, встановили енергозаощаднювальні ліхтарі. Всього

таких змін зазнали 8 підземних переходів. З’явилися на прос$

пекті й нові зупинові комплекси та опори освітлення. На ре$

монтні роботи витратили понад 130 млн грн, а загальна вар$

тість проекту — 441 млн грн. До морозів встигли виконати і

частину підготовчих робіт другого етапу, який розпочнеться

навесні.

Всекиївська медреформа 
та мобільні амбулаторії

В 2013 році у рамках виконання соціальних ініціатив Прези$

дента України кияни почали отримувати медичні послуги за

новою системою. Так, реформування галузі охорони здоров’я

розпочалося в місті у 2011$му на базі двох пілотних районів —

Дніпровського й Дарницького. Та 17 квітня 2013 року депутат$

ський корпус Київради поширив реформу на всю територію

міста.

Запроваджено й нову систему оплати праці медиків — відте$

пер їхня зарплатня залежить від якісних і кількісних показни$

ків роботи. Таким чином, зарплата лікарів зросла в середньому

від 3,5 до 5,6 тис. грн, а медсестер — з 3 до 5,2 тис. грн.

У рамках реформування в місті була завершена робота зі

створення Центрів надання первинної медико$санітарної до$

помоги (нині їх у місті 28) та консультативно$діагностичних

центрів (13 одиниць) як окремих юридичних осіб. Також нара$

зі в Києві створено розгалужену мережу амбулаторій сімейної

практики — 243 одиниці. До 2020 року в місті має з’явитися ще

43 таких медичних заклади. Насамперед — це дозволить скоро$

тити відстань між лікарем та пацієнтом.

А щоб допомога стала ще мобільнішою, в цьому році амбу$

латорії отримали нові автомобілі. 150 спеціалізованих легкових

машин “Медична допомога” марки GEELY були придбані

коштом державного бюджету — 10 млн 785 тис. грн.

За допомогою цих автівок лікарі первинної ланки не лише

зможуть виїжджати на термінові виклики, а й транспортувати

хворих, які мають обмежені можливості, на консультації до лі$

кувальних установ. Посадовці очікують, що таке підвищення

мобільності амбулаторій дозволить знизити кількість викликів

карет швидкої допомоги, а отже — зекономить бюджетні кошти.

Якісні зміни в освіті

Вже декілька років Київ переживає справжній бум народжу$

ваності. Тож аби всі маленькі кияни могли навчатися в ком$

фортних умовах, столична влада продовжує розбудову мережі

навчальних закладів. Так, у цьому році в Києві було оновлено

та відновлено групи 18$ти дитячих садочків, що дозволило

створити понад 4 тис. нових місць для малечі. Більшість з при$

міщень у 90$ті роки були віддані в оренду та зараз повернуті на$

зад у власність територіальної громади міста. Ще два садочки

запрацюють у січні. Загалом у 2014 році в Києві планують від$

новити роботу понад 20 садочків, що дозволить забезпечити

близько 2,5 тисячі місць додатково.

Загалом же за три роки за сприяння голови КМДА Олексан$

дра Попова у Києві було створено понад 10 тисяч додаткових

місць в дитсадках.

Відкрили цьогоріч у місті й дві загальноосвітні школи — гім$

назію “Київська Русь” на вулиці Бориса Гмирі, 2$в та Росій$

сько$українську гуманітарну гімназію за адресою: вулиця Ми$

коли Закревського, 42. Перший навчальний заклад розрахова$

ний на 825 учнів, інший — на 200. В обох школах створена

пристойна матеріально$технічна база, оснащені спеціальні ка$

бінети, а також є низка зал для розвитку творчих навичок дітей

та їхнього фізичного виховання.

Цікаво, що навчання в закладах організовано в режимі “пов$

ного дня”. Родзинкою ж Російсько$української гуманітарної

гімназії стала можливість одночасного отримання атестатів

двох країн — України та Росії — й складання паралельно ЗНО

і ЄДЕ (Єдиний Державний Екзамен Російської Федерації).

Гарант соціальної безпеки
Розпочав активно розвиватися в цьому році й соціальний

проект “Картка киянина”. Так, за ініціативи голови КМДА

Олександра Попова до безоплатного проїзду та знижок на ме$

дикаменти, якими користувалися держателі картки у пілотно$

му варіанті, додалися й інші бонуси. Зокрема розширився

асортимент ліків зі знижками — наразі цей список складається

зі 100 найменувань, які можна придбати у 60$ти аптеках КП

“Фармація” дешевше на 25$30 %. Також у 10$ти аптеках під$

приємства в усіх районах столиці користувачі картки можуть

купити повний перелік найменувань ліків зі знижкою до 40 %.

Окрім того, картка є повнофункціональним платіжним до$

кументом, що його можна використовувати для розрахунків та

отримання готівки в будь$якій країні світу. Наразі проходить

апробацію механізм використання картки для отримання соці$

альних знижок у мережах супермаркетів, з якими місто уклало

меморандум. Запроваджено й додаток “Культура”, що перед$

бачає знижки під час відвідування комунальних музеїв і кіно$

театрів та столичного зоопарку. Планувалося, що до кінця цьо$

го року власниками “Картки киянина” стане 350 тис. мешкан$

ців міста �

Любе місто, що живе 
й розвивається
“Хрещатик” підсумував, які зміни відбулися в Києві цьогоріч
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Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

З
авершення року — це час, коли прийнято
підбивати підсумки та складати плани на
майбутнє. Рік, що минає, був для столиці
України непростим, однак міській владі

вдалося зберегти темпи розвитку, задані Євро"
2012. Уведені в дію школи та дитсадочки, станція
метро та транспортні розв’язки — це лише части"
на тих “обновок”, які отримало місто в 2013"му.
Не забули посадовці й про соціальний захист
мешканців столиці. Якими приємними дарунками
запам’ятався рік, що минає, киянам нагадують
журналісти “Хрещатика”.
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Загалом на вітчизняному

ринку піротехнічних виробів

представлені два основних

виробники — Україна та Ки�

тай. Останній обіймає левову

частку споживчого ринку і

через те, що ця країна — пер�

шовинахідник пороху та фе�

єрверків узагалі та вже багато

років спеціалізується саме на

піротехніці. Правила її вико�

ристання має знати та пам’�

ятати кожен споживач неза�

лежно від того, продукцію

яких саме виробників він ку�

пує, адже від цього залежить

безпека свята.

Якщо по салют, то в
магазин

Насамперед, якщо ви заду�

мали порадувати себе і близь�

ких маленьким “домашнім

салютом”, то не забувайте,

що реалізація петард і феєр�

верків дозволена тільки в ма�

газинах. У першу чергу, не

варто купувати їх на вулицях

або ринках. І справа тут на�

віть не в тому, що сама про�

дукція може виявитися під�

робкою — на піротехніку мо�

же бути наявною документа�

ція та сертифікати відповід�

ності. Просто піротехнічна

продукція потребує особли�

вих умов зберігання — дотри�

мання технології перевезен�

ня, параметрів співвідношен�

ня температури і вологості на

складах. Вироби потрібно бе�

регти від перегрівання і за�

мерзання. Недотримання цих

простих правил може стати

причиною купівлі неякісного

товару, що, своєю чергою,

може призвести до нещасних

випадків. Тож розглянемо де�

які аспекти, які допоможуть

вам обрати та правильно ви�

користовувати піротехнічні

вироби. Про те, чому саме

потрібно купувати піротех�

нічні вироби у спеціалізова�

них магазинах, “Хрещатику”

розповів директор магазину

Олексій Мальгін. “По�пер�

ше, консультанти магазину

обов’язково розкажуть, як

правильно користуватися пі�

ротехнікою, і нададуть гаран�

тію на товар. А ще — вони ні�

коли не продадуть технічно

складну і потенційно небез�

печну піротехніку дітям. По�

друге, професійні консуль�

танти допоможуть вам пра�

вильно підібрати атрибути в

залежності від виду і масшта�

бу запланованого заходу, по�

кажуть на малюнках і фото�

графіях, який ефект спричи�

няє той чи інший піротехніч�

ний виріб”,— зазначив пан

Мальгін.

Клас безпечності
Що стосується видів піро�

технічних виробів, то це низ�

ка різноманітних товарів. Ос�

кільки це не просто забавка,

існує класифікатор безпечно�

сті. Тобто населення може

придбати піротехнічні виро�

би 1—3�го класу, так би мови�

ти, побутові. А більш профе�

сійна продукція маркується

як 4—5�й клас — це саме ті

вироби, які мають запускати

тільки фахівці з професійного

обладнання.

Також піротехніка щодо га�

лузі використання ділиться

на два типи — з можливістю

застосування в закритих при�

міщеннях або лише на вулиці.

До перших належать бенгаль�

ські вогні, хлопавки, конди�

терські фонтани і ще кілька

інших видів. В цілому вони

безпечні, але неякісні можуть

під час горіння викидати па�

лаючі шлаки, що при по�

траплянні на легкозаймисті

предмети можуть призвести

до пожежі. Кольорові бен�

гальські вогні складаються з

компонентів, які при горінні

утворюють шкідливі продук�

ти, тому не можна їх викорис�

товувати в маленьких або по�

гано провітрюваних примі�

щеннях. Хлопавки, попри

свою безневинність, у жодно�

му разі не можна спрямовува�

ти на людину, особливо в об�

личчя й очі, бо навіть випад�

кові паперові та картонні

уламки можуть завдати шко�

ди. Але все ж таки більшу час�

тину піротехніки слід запус�

кати винятково на відкрито�

му просторі.

Як розповів “Хрещатику”

провідний фахівець відділу

пожежної безпеки ГУ ДСНС

України у м. Києві Олександр

Кувіньов, побутові та профе�

сійні піротехнічні вироби, що

надходять у продаж, мають

бути з паспортом (формуля�

ром, інструкцією із застосу�

вання). “Паспорт — доку�

мент, який засвідчує відпо�

відність побутового піротех�

нічного виробу вимогам нор�

мативної документації, а та�

кож із супровідними доку�

ментами, передбаченими за�

конодавством України: на�

кладними, товарно�транс�

портними накладними, сер�

тифікатами відповідності

державної системи сертифі�

кації УкрСЕПРО або свідоц�

твами про визнання чи їх ко�

піями на бланках установле�

ного зразка”,— зазначає він.

Також пан Кувіньов наголо�

шує на тому, що забороняєть�

ся продаж побутових піротех�

нічних виробів, які не мають

або втратили ідентифікаційні

ознаки, з простроченим тер�

міном придатності або з про�

строченим гарантійним тер�

міном, а також товарів не�

якісних (забракованих) та без

інструкції із застосування

(експлуатації).

В свою чергу, Олексій

Мальгін зазначає, що прода�

вець піротехнічних засобів

має пред’явити покупцю сер�

тифікат якості, гігієнічний

висновок про безпеку виробу

й ліцензію на продаж піро�

техніки, а також інструкцію.

“Ми надаємо покупцю усну

інструкцію, надруковану, а

також є ще інструкція на са�

мому виробі. Але споживачу

потрібно пам’ятати, що будь�

які піротехнічні вироби по�

трібно запускати в тверезому

стані та дотримуватися пра�

вил користування, це дуже

важливо! Також обов’язково

подивитися на термін при�

датності виробу — простроче�

ні можуть призвести до сер�

йозних травм або не спрацю�

вати. Шукайте на упаковці

клас небезпеки (він повинен

бути не вище другого�третьо�

го, інакше їх може викорис�

товувати тільки фахівець�пі�

ротехнік) та інструкцію до за�

стосування українською та

російською мовами”,— наго�

лошує він.

З піротехнікою —
тільки "на ви"

Якщо ж ви купили піротех�

нічні вироби для свят завчас�

но, то подбайте про правиль�

не зберігання та поводження

з виробами. Тобто феєрверки

треба зберігати в сухому і

прохолодному місці та подалі

від дітей. Вологість або надто

висока температура повітря

може призвести до їх пошко�

дження. Не допускайте силь�

них механічних упливів, уда�

рів і падінь, адже в деяких ви�

робах може застосовуватися

склад, чутливий до сторонніх

навантажень, і вони можуть

від цього запалитися. Як при�

клад можна навести всіма

улюблені хлопавки з конфеті.

Вживлений в них капсуль

містить суміш червоного

фосфору з бертолетовою сіл�

лю, і якщо випадково насту�

пити ногою на хлопавку і роз�

давити її, вона легко вибухне.

Тож аби убезпечити себе від

нещасних випадків при вико�

ристанні піротехнічних виро�

бів, потрібно пам’ятати пра�

вила, які є загальними. Адже,

не дотримуючись техніки

безпеки, можна завдати сво�

єму здоров’ю значної шкоди.

По�перше, забороняється ки�

дати побутові піротехнічні

вироби, бити по них будь�

якими предметами, смикати

за фітиль. За словами провід�

ного фахівця відділу пожеж�

ної безпеки ГУ ДСНС Укра�

їни у м. Києві Олександра Ку�

віньова, забороняється пере�

носити побутові піротехнічні

вироби в кишенях, під одя�

гом, зберігати без пакування.

Також не слід залишати побу�

тові піротехнічні вироби без

догляду. “Ні в якому разі не

можна займатися перероб�

кою побутових піротехнічних

виробів та їх розбиранням”,—

наголосив пан Кувіньов. А

Олексій Мальгін нагадує, що

забороняється використання

побутових піротехнічних ви�

робів другого і третього класу

небезпеки особами молод�

шим за 18 років. Також не

можна кидати приведені в

дію побутові піротехнічні ви�

роби під ноги перехожих, із

вікон та балконів, здійснюва�

ти феєрверки з дахів будинків

та здійснювати інші дії, від

яких можуть постраждати

люди або майно.

Ідеальний запуск
Також слід враховувати і

місце, де ви будете запускати

феєрверки, петарди тощо. Як

пояснює Олександр Куві�

ньов, забороняється вико�

ристовувати побутові піро�

технічні вироби, які створю�

ють ефекти на висоті та/або

шумові ефекти, ближче ста

метрів від пожежонебезпеч�

них об’єктів, лікарень, цер�

ков, дитячих установ, шкіл,

будинків перестарілих та ін�

ших громадських споруд і

житлових будинків.

В ідеальному випадку міс�

цем для феєрверку має бути

великий відкритий майдан�

чик: двір, сквер або поляна,

вільна від дерев і будівель.

Якщо феєрверк запускають

за містом, поблизу не повин�

но бути опалого листя та хвої,

сухої трави або сіна, які мо�

жуть загорітися від випадко�

вих іскор. Також необхідно

передбачити і запобігти пере�

киданню феєрверку, після

якого всі залпи та іскри мо�

жуть полетіти в глядачів. Для

цього потрібно обкласти і

зміцнити його цеглою, піс�

ком або іншими вогнетрив�

кими предметами. Біля виро�

бів не кладіть та не залишай�

те скляні пляшки і металеві

предмети. Кожен виріб бажа�

но приводити в дію по черзі.

Під час запуску першого всі

решта заготовлені вами фе�

єрверки мають знаходитися

на відстані не менше 15 мет�

рів від нього, щоб на них не

потрапили іскри. При ви�

никненні надзвичайної ситу�

ації необхідно одразу телефо�

нувати 101, а при наявності

постраждалих також і 103.

Гарних та безпечних Вам

свят! �

Салютуй безпечно
З феєрверками та петардами на свята треба бути особливо обережними

Як правильно запустити піротехніку:
1) ïåðåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî â ðàä³óñ³ íåáåçïå÷íî¿ çî-

íè íåìàº áóäèíê³â, äåðåâ, ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷ — òîá-

òî, í³÷îãî òàêîãî, ó ùî ìîæå âëó÷èòè çàëï ³ çì³íèòè íà-

ïðÿìîê;

2) ï³ä ÷àñ çàïóñêó íå íàõèëÿéòåñÿ íàä óñòàíîâêîþ;

3) ï³ñëÿ ï³äïàëó ãíîòà âèéä³òü çà ðàä³óñ íåáåçïå÷íî¿

çîíè: äëÿ 1-ãî êëàñó öå ï³âìåòðà; äëÿ 2-ãî êëàñó — 5 ìåò-

ð³â; äëÿ 3-ãî êëàñó — 20 ìåòð³â;

4) íå çàïóñêàéòå âèðîáè ïðè ñèëüíîìó â³òð³, îñîáëèâî

ÿêùî öå ë³òàþ÷³ “áäæîëè”, “ìåòåëèêè”, “ïàðàøóòè”;

5) íå ñïðÿìîâóéòå ðàêåòè ³ ôåºðâåðêè íà ëþäåé;

6) íå íàõèëÿéòåñÿ íàä çàïàëåíèìè ôåºðâåðêàìè;

7) í³êîëè íå çàïóñêàéòå ôåºðâåðê, ÿêèé íå ñïðàöþâàâ,

ïîâòîðíî!

Погляд в історію
Ìóäð³ êèòàéö³ âèíàéøëè ïîðîõ àæ í³ÿê íå äëÿ â³éñüêî-

âèõ ö³ëåé, à ñàìå äëÿ ôåºðâåðê³â. Áàãàòî ñòîë³òü òîìó âî-

íè çàïóñêàëè â íåáî ³ñêðèñò³ ðàêåòè, ÷èì âðàæàëè çà¿æ-

äæèõ ìàíäð³âíèê³â. ² â XIV ñòîë³òò³ ôåºðâåðêè ïî÷àëè

ñâîþ òð³óìôàëüíó õîäó ªâðîïîþ. Â Ðîñ³¿ ïåðø³ “ïîò³øí³

âîãí³” áóëè çàïóùåí³ ùå â 1389 ðîö³ çà ÷àñ³â Äìèòðà Äîí-

ñüêîãî, ÿêèé çàâ³ç ï³ðîòåõí³êó ç Í³ìå÷÷èíè. Öå áóëî äî-

ðîãå çàäîâîëåííÿ, òîìó ñàëþòè âëàøòîâóâàëèñÿ äóæå ð³ä-

êî. Âëàñíó ï³ðîòåõí³êó ðîñ³éñüê³ óì³ëüö³ íàâ÷èëèñÿ ðîáè-

òè â 1545 ðîö³. ² âñå æ ïåðøèì ðîñ³éñüêèì ï³ðîòåõí³êîì

ââàæàþòü Ïåòðà I: â³í ïåðåòâîðèâ “ïîò³øí³ âîãí³” íà íå-

îäì³ííèé àòðèáóò ïðèäâîðíèõ óðî÷èñòîñòåé, Ìàñëÿíî¿,

Íîâîãî ðîêó ³ ñâÿòêóâàííÿ â³éñüêîâèõ ïåðåìîã. Â³ä ñó÷àñ-

íèõ óðî÷èñòèõ ñàëþò³â ò³ ôåºðâåðêè äóæå â³äð³çíÿëèñÿ.

Çàì³ñòü çâè÷íèõ äëÿ íàñ âîãíÿíèõ øàïîê â íåá³ “âèïàëþ-

âàëè” êàðòèíè ç ïàëàöàìè ³ àëüòàíêàìè, âîäîñïàäàìè ³

ôîíòàíàìè, âò³ëþâàëè ó âîãí³ Á³áë³éí³ ñþæåòè ³ ñöåíè

â³éñüêîâèõ áàòàë³é.

Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Н
оворічні свята завжди славляться веселими та шумними салю�
тами. Ще трохи часу мине — й усі ми сядемо за пишні столи,
вип’ємо келих шампанського під удари годинника та вийдемо
на вулиці запускати феєрверки, салюти, петарди. Українці вже

традиційно скуповують різноманітні піротехнічні вироби для того, щоб
зустріти новорічні та різдвяні свята у повній “бойовій” готовності. Адже
в Новий рік любителям піротехніки є де по�справжньому розгулятися.
Саме новорічна ніч більше за все перетворюється на цілий парад фе�
єрверків, на конкурс, хто найяскравіше зустріне Новий рік. Скільки за�
хоплення викликає шум хлопавок і петард, вогняні вихори в небі у діт�
вори! Але піротехніка не така безпечна, як здається, і головне завдан�
ня в організаторів свята — вберегти своїх дітей і самих себе від можли�
вих наслідків її неправильного використання.
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Òåàòðàëüíà àô³øà    

ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ 

²ÌÅÍ² ËÅÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 5
Тел: (044)234�42�23, www.rusdram.com.ua

2�січня�(чт.) —�19.00�прем'єра�"Д-р",�	о-

медія,�Браніслав�Н�шич

2�січня�(чт.) —�20.00 "Жін	и.�Фра�мент.

С	андал�без�антра	т�",�драма,�Оле	сандр

Мардань,�2��од.

3�січня�(пт.) —�19.00 "Дерева�помира-

ють�стоячи",�Алехандро�Касона,�2��од.

10�хв.

3�січня�(пт.) —�20.00�"Оле	сандр�Вер-

тинсь	ий.�Бал�Господень...",�моноспе	-

та	ль,�1��од.�25�хв.

4�січня�(сб.) —�12.00�"Дохідне�місце",

	омедія,�О.�Островсь	ий,�2��од.�45�хв.

4�січня�(сб.) —�18.00�"Жирна�свиня",�Ніл

ЛаБ�т,�1��од.�35�хв.

4�січня�(сб.) —�19.00�"Занадто�щасливий

бать	о",�	омедія,�Рей�К�ні,�2��од.�20�хв.

4�січня�(сб.) —�20.00�"Страждання�юно�о

Вертера",�драма,�Іо�анн�Вольф�ан��фон�Ге-

те,�1��од.

5�січня�(нд.) —�12.00 "Заповіт�цнотливо-

�о�баболюба",�	омедія,�Анатолій�Крим,�2

�од.�30�хв.

5�січня�(нд.) —�18.00�прем'єра�"Жін	а�і

чиновни	",�	омедія,�1��од.�30�хв.

5�січня�(нд.) —�19.00 "Сімейна�вечеря",

	омедія,�Мар	�Камолетті,�2��од.�20�хв.

5�січня�(нд.) —�20.00 "Шлюби��	ладають-

ся�на�небесах",�моновистава,�Лев�Толстой,

1��од.�10�хв.

6�січня�(пн.) —�19.00�"Занадто�одр�жений

та	сист",�	омедія,�Рей�К�ні,�2��од.�15�хв.

6�січня�(пн.) —�20.00 "І�ри�на�задньом�

дворі",�Една�Мазія,�драма,�1��од.�30�хв.

7�січня�(вт.) —�18.00�"Жирна�свиня",�Ніл

ЛаБ�т,�1��од.�35�хв.

7�січня�(вт.) —�19.00�"Різдвяні�мрії",�	о-

медія,�Надія�Пт�шина,�2��од.�40�хв.

7�січня�(вт.) —�20.00 "Edith�Piaf:�життя�в

рожевом��світлі",�1��од.�10�хв.

8�січня�(ср.) —�19.00№ 13�("Божевільна

ніч,�або�Весілля�Пі�дена"),�	омедія,�Рей�К�-

ні,�2��од.�30�хв.

8�січня�(ср.) —�20.00�"Справжній�чолові	

на�почат	��тисячоліття...",�Тан	ред�Дорст

за��часті�Урс�ли�Елер,�1��од.�10�хв.

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса: пл. Івана Франка, З
Тел: (044)279�59�21, 279�71�01, www.ft.org.ua
2�січня�(чт.) —�19.00 "Прибор	ання�но-

ровливої",�Вільям�Ше	спір

3�січня�(пт.) —�19.00�"Квіт	а�Б�дя	",�за

мотивами�п'єси�Ми	оли�К�ліша�"Ма	лена

Граса"

4�січня�(сб.) —�19.00 "Одр�ження",�Ми-

	ола�Го�оль

5�січня�(нд.) —�19.00 "Шельмен	о-ден-

щи	",�	омедія,�Гри�орій�Квіт	а-Основ'янен-

	о

7�січня�(ср.) —�19.00 "Натал	а�Полтав	а",

�	раїнсь	е�м�зично-драматичне�ро	о	о,

Іван�Котляревсь	ий

8�січня�(ср.) —�19.00 "С	ляний�звіри-

нець",�Теннессі�Вільямс

8�січня�(ср.) —�19.00 "Дами�і���сари",�	о-

медія,�Оле	сандр�Фредро

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 

ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварський просп., 25
Тел: (044)517�89�80, 
www.drama	comedy.kiev.ua
2�січня�(чт.) —�19.00 "Кохання�з�приці-

лом?!�(Тор�івці���мою)",�	ондом-ревю�для

дорослих,�Мар	�Камолетті,�2��од.�50�хв.

3�січня�(пт.) —�19.00 "Повернення�бл�д-

но�о�бать	а",�Ілля�Ноябрьов,�2��од.�10�хв.

4�січня�(сб.) —�15.00�"Дві�дамоч	и���бі	

півночі",�ілюзії�з�м�зи	ою,�П.�Нотт,�1��од.

40�хв.

4�січня�(сб.) —�19.00 "Сильвія",�лірична

	омедія,�Альберт�Герні,�2��од.

5�січня�(нд) —�15.00 "Море...�Ніч...�Свіч-

	и...",�неви�адана�історія�на�Середземном�

морі,�Йосеф�Бар-Йосеф,�1��од.�50�хв.

5�січня�(нд) —�19.00 "Брешемо�чист�

правд�",�Х.�Бер�ер,�2��од.�30�хв.

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²

Адреса:�Андріївсь	ий��звіз,�20-б�(теат-

ральна��остьова),�В.�Василь	івсь	а,�103

(Палац�"У	раїна")

Тел:�(044)33-222-17,

www.theatreonpodol.com

3�січня�(пт.) —�19.00 "Лю	семб�рзь	ий

сад",�фантазія-шансон,�1��од.�10�хв.,�теат-

ральна��остьова

4�січня�(сб.) —�19.00�прем'єра,�"Лебеди-

не�озеро.�С�тін	и",�м�зичний�спе	та	ль,�те-

атральна��остьова

5�січня�(нд) —�19.00 "Очі�дня",�мелодра-

ма,�2��од.,�театральна��остьова

8�січня�(ср.) —�19.00�"Льов�ш	а",�розпо-

відь�про�єврейсь	е�щастя,�1��од.�40�хв.,�те-

атральна��остьова

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: в�л.�Липсь	а,�15/17,

Тел: (044)253-62-19,�www.tuz.kiev.ua

4�січня�(сб.) —�19.00 прем'єра�"Шин-

дай",�драма,�І.�Афанасьєв

5�січня�(нд.) —�19.00 "Сирена�та�Ві	то-

рія",�	омедія,�О.�Галін

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса: Червоноармійська, 53/3
Тел: (044) 287�62�57, www.operetta.com.ua
2�січня�(чт.) —�19.00 "Ключ�на�бр�	івці,

або�При�оди�весільної�ночі",�опера-б�ф,�Ж.

Оффенбах

3�січня�(пт.) —�19.00�"Фіал	а�Монмар-

тр�",�оперета,�І.�Кальман

4�січня�(сб.) —�19.00�"Летюча�миша",

оперета,�Й.�Штра�с

5�січня�(нд.) —�19.00�"За�двома�зайця-

ми",�оперета,�В.�Ільїн,�В.�Л�	ашов

8�січня�(ср.) —�19.00 "Сільва",�оперета

на�2�дії,�І.�Кальман

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÖÈÐÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Адреса: пл. Перемоги, 2
Тел: (044)486�39�27, www.circus.kiev.ua
2�січня�(чт.) —�10.00,�16.00,�3�січня�(пт.) —�10.00,

13.00,�16.00,�4�січня�(сб.) —�10.00,�13.00,�16.00,�5

січня�(нд.) —�10.00,�13.00,�16.00,�6�січня�(пн.) —

10.00,�13.00,�16.00,�7�січня�(вт.) —�10.00,�13.00,

16.00,�8�січня�(ср.) —�10.00,�13.00,�16.00. Новорічна

вистава�"Новорічні�розва�и",�дітям�до�5-ти�ро	ів�вхід�без-

	оштовно�без�надання�вільно�о�місця

ÒÅÀÒÐ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ

Адреса: вул. Липська, 15/17
Тел: (044)253�62�19, www.tuz.kiev.ua
2�січня�(чт.) —�14.00 прем’єра�"Каз	ові�мандри",�м�зич-

на�	аз	а,�Ганс�Крістіан�Андерсен

3�січня�(пт.) —�12.00 прем’єра�"Каз	ові�мандри",�м�зич-

на�	аз	а,�Ганс�Крістіан�Андерсен

4�січня�(сб.) —�12.00 прем’єра�"Каз	ові�мандри",�м�зич-

на�	аз	а,�Ганс�Крістіан�Андерсен

5�січня�(нд.) —�12.00 прем’єра�"Каз	ові�мандри",�м�зич-

на�	аз	а,�Ганс�Крістіан�Андерсен

6�січня�(пн.) —�12.00 прем’єра�"Каз	ові�мандри",�м�зич-

на�	аз	а,�Ганс�Крістіан�Андерсен

6�січня�(пн.) —�12.00 прем’єра�"Каз	ові�мандри",�м�зич-

на�	аз	а,�Ганс�Крістіан�Андерсен

7�січня�(вт.) —�14.00 прем’єра�"Каз	ові�мандри",�м�зич-

на�	аз	а,�Ганс�Крістіан�Андерсен

8�січня�(ср.) —�11.00,�14.00 прем’єра�"Ля�тяб�бет",�но-

ворічна�	аз	а,�Михаїл�Френ	ель

ÒÅÀÒÐ ²ÌÅÍ² ²ÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÀ

Адреса:�пл.�Івана�Фран	а,�3

Тел: (044)�279-59-21,�279-71-01,�www.ft.org.ua

2�січня�(чт.) —�14.00�"Л�с	�нчи	",�мюзи	л,�Ернст�Теодор

Амадей�Гофман

4�січня�(сб.) —�14.00 "Л�с	�нчи	",�мюзи	л,�Ернст�Теодор

Амадей�Гофман

6�січня�(пн.) —�12.00 "Л�с	�нчи	",�мюзи	л,�Ернст�Теодор

Амадей�Гофман

7�січня�(вт.) —�11.00,�14.00�"Л�с	�нчи	",�мюзи	л,�Ернст

Теодор�Амадей�Гофман

8�січня�(ср.) —�14.00 "Попелюш	а",�	аз	а-мюзи	л,�Єв�е-

ній�Шварц

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ 

ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ²

Адреса: Броварсь	ий�просп.,�25

Тел:�(044)�517-89-80,�www.drama-comedy.kiev.ua

2�січня�(чт.) —�12.00 "Пасажир���валізі",�весела�історія

для�дітей�і�дорослих,�Ульріх�Х�б,�новорічні�інтермедії�та

	он	�рси�від�Діда�Мороза,�1��од.

3�січня�(пт.) —�12.00 "Ах,�мій�милий�Ав��стин",�романтична

історія�за�мотивами�	аз	и�"Свинопас",�Ганс�Крістіан�Андер-

сен,�новорічні�інтермедії�та�	он	�рси�від�Діда�Мороза,�1��од.

4�січня�(сб.) —�12.00 "Попелюш	а",�м�зична�	аз	а�для�дітей,

новорічні�інтермедії�та�	он	�рси�від�Діда�Мороза,�1��од.�20�хв.

5�січня�(нд.) —�12.00 "Том�Сойєр",�при�одниць	а�історія

про�др�жб��й�	охання,�Мар	�Твен,�новорічні�інтермедії�та

	он	�рси�від�Діда�Мороза,�1��од.�20�хв.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ

Адреса:�Червоноармійсь	а,�53/3

Тел: (044)287-62-57,�www.operetta.com.ua

2�січня�(чт.) —�11.00,�14.00�"Острів�с	арбів",�дитячий

мюзи	л,�В.�Бистря	ов

3�січня�(пт.) —�11.00,�14.00�"Білосніж	а�та�семеро��но-

мів",�м�зична�	аз	а,�В.�Домшинсь	ий

4�січня�(сб.) —�11.00,�14.00�"При�оди�бременсь	их�м�-

зи	антів",�м�зична�	аз	а,�Г.�Глад	ов

5�січня�(нд.) —�11.00,�14.00 "Чіполліно",�м�зична�	аз	а

8�січня�(ср.) —�11.00,�14.00�"Лампа�Аладдіна",�м�зична

	аз	а,�С.�Бед�сен	о

ÒÅÀÒÐ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ÄÐÀÌÈ ²ÌÅÍ² ËÅÑ²

ÓÊÐÀ¯ÍÊÈ

Адреса:�в�л.�Б.�Хмельниць	о�о,�5

Тел:�(044)�234-42-23, www.rusdram.com.ua

2�січня�(чт.) —�13.00�прем’єра "Клапти	и�по�за	�точ	ах",

м�зична�	аз	а,�Гри�орій�Остер

6�січня�(пн.) —�13.00 прем’єра�"Клапти	и�по�за	�точ	ах",

м�зична�	аз	а,�Гри�орій�Остер

7�січня�(вт.) —�13.00 прем’єра�"Клапти	и�по�за	�точ	ах",

м�зична�	аз	а,�Гри�орій�Остер

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ² ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ 

ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ

Адреса: вул. Межигірська, 2
Тел: (044)425�42�80, www.musictheatre.kiev.ua
2�січня�(чт.) —�15.00 "Л�с	�нчи	",�балет-феєрія�на�2�дії,

П.�Чай	овсь	ий,�2��од.

3�січня�(пт.) —�12.00,�15.00 "Дванадцять�місяців",�мю-

зи	л-	аз	а�на�2�дії,�С.�Баневич,�1��од.�45�хв.

4�січня�(сб.) —�12.00,�15.00�"Білосніж	а�та�семеро��но-

мів",�балет�на�2�дії,�Б.�Павловсь	ий,�1��од.�45�хв.

5�січня�(нд.) —�12.00�"При�оди�Б�ратіно",�мюзи	л�на�2

дії,�О.�Білаш,�1��од.�40�хв.

6�січня�(пн.) —�12.00 "Ніч�перед�Різдвом",�опера�на�2�дії,

М.�Римсь	ий-Корса	ов,�2��од.

8�січня�(ср.) —�12.00 "Л�с	�нчи	",�балет-феєрія�на�2�дії,

П.�Чай	овсь	ий,�2��од.

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ

Адреса: вул. Грушевського, 1�а
Тел: (044)278�58�08, www.akadempuppet.kiev.ua
6�січня�(пн.) —�15.00�"За�щ�чим�велінням",�1��од.�20�хв.

7�січня�(вт.) —�10.00,�12.30,�15.00,�17.30�"При�оди

Дід�ся�Мороза",�М.�Петрен	о,�1��од.�20�хв.

8�січня�(ср.) —�10.00,�12.30,�15.00,�17.30 "При�оди

Дід�ся�Мороза",�М.�Петрен	о,�1��од.�20�хв.

"47 ÐÎÍ²Í²Â"

Країна: США

Ст�дія: Universal�Pictures

Режисер: Карл�Рінш

У�ролях:�Кіан�Рівз,�Рін�о�Кі�ті,�Кері-Хірою�і

Та�ава

Тривалість: 127�хв.

Картина�знята�за�мотивами�відомої�японсь	ої

ле�енди�XVIII�століття,�заснованої�на�реальних

подіях.�Коли�підст�пний�воєначальни	�вбиває

лорда�Асано�і�відправляє�йо�о�сам�раїв���ви-

�нання,�вони�стають�ронінами�і�прися�ають

помститися�за�честь�володаря�навіть�ціною

власно�о�життя.�У�стріч	��привнесені�фенте-

зійні�елементи:�ронінам�допома�ає�напів	ров-

	а�Кай,�я	ий�володіє�надлюдсь	ими�можли-

востями�та�в�я	о�о�за	охана�доч	а�Асано,�а�їх

воро��,�лорд��Кірі —�ча	л�н	а.�Боротьба�доб-

ра�і�зла�ви�лядає�ефе	тно�завдя	и�яс	равим

	остюмам�та�ч�довим�пейзажам.

У��інотеатрах�"Жовтень",�"Кінопалац",�"Сі-

нема-Сіті�Київ",�мережах��інотеатрів�"Бат-

терфляй",�"Лінія��іно"�і�"Одеса��іно"

"ÄÐÓÇ² ÄÐÓÇ²Â"

Країна:�Росія

Режисер:�Артем�А�сенен�о,�Карен�О�анесян

В�ролях: Гарі��Харламов,�Юрій�Стоянов,�Ми-

�ола�Намов,�Тимр�Батртдінов

Бюджет: 2�млн�дол.�США

Тривалість: 90�хв.

Ві�ові�обмеження: 12�ро�ів

Дія�стріч	и�відб�вається�напередодні�Ново�о

ро	�:�промо�тер�вперше�залишився�вдома�з

п'ятирічною�дитиною,�троє�м�зи	антів�з�філар-

монії�зваж�ються�на�по�раб�вання�бізнесмена,

на�вечір	��я	о�о�їх�відправив�промо�тер,�а�бід-

ний�ст�дент�запросив�на�перше�побачення�в

доро�ий�ресторан�доч	��то�о�само�о�бізнес-

мена.�Герої�потрапляють���без�л�зді,�небез-

печні,�але�смішні�сит�ації,�вибратися�з�я	их�їм

допомож�ть�др�зі.

У��інотеатрах�"Київ",�"Жовтень",�"Сінема-

Сіті�Київ",�мережах��інотеатрів�"Баттер-

фляй",�"Лінія��іно"�і�"Одеса��іно"

"ØÂÈÄØÅ ÇÀ ÊÐÎËÈÊ²Â"

Країна:�Росія

Режисер:�Дмитро�Дячен�о

В�ролях:�Леонід�Барац,�Оле�сандр�Демідов,

Каміль�Ларін,�Ростислав�Хаіт,�Нонна�Гришаєва

Бюджет:�3�млн�дол.�США

Тривалість: 99�хв.

Ві�ові�обмеження:�16�ро�ів

Нова�	омедія�від�творців�фільм��"Про�що��о-

ворять�чолові	и",�російсь	ої�театральної��р�пи

"Квартет�І",�знята�за�їх�однойменною�п'єсою.

Троє�др�зів�після�б�рхливої�вечір	и�про	идаю-

ться���незнайомом��місці�в�	омпанії�невідомих

їм�людей.�Вони�нама�аються�зроз�міти,�я	�т�т

опинилися,�хто�всі�ці�люди�і�що�сталося�напе-

редодні...�Дія�роз�ортається�під�м�зи	��"А�ати

Крісті"���таємничом��просторі�без�	оординат�і

добре�приправлена�чорним���мором.

У��інотеатрах�"Київ",�"У�раїна",�"Сінема-

Сіті�Київ",�мережах��інотеатрів�"Баттер-

фляй"�і�"Одеса��іно"

Ê²ÍÎÒÅÀÒÐÈ 

"Київ",�в�л.�В.�Василь�івсь�а,�19, тел.:�(044)�234-73-81,

234-33-80,�www.kievkino.com.ua

"Жовтень",�в�л.�Костянтинівсь�а,�26,

тел.:�(044)�417-27-02,�www.zhovten-kino.kiev.ua

"У�раїна",�в�л.�Городець�о�о,�5, тел.:�(044)279-67-50,

279-82-32,�www.kino-ukraina.com.ua

"Кінопалац",�в�л.�Інстит�тсь�а,�1,�тел.:�(044)490-70-60,

www.kinopalace.net

"Сінема-Сіті�Київ",�ТРЦ�"О�шен�плаза",�в�л.�Горь	о�о,

176,�тел.:�(044)�230-72-30,�www.cinemaciti.kiev.ua

Мережа��інотеатрів�"Баттерфляй",�

www.kino-butterfly.com.ua:

"Більшови�",�в�л.�Гетьмана,�6,�тел.:�(044)�200-90-10

"Ультрамарин",�в�л.�Уриць�о�о,�1-а,

тел.:�(044)�206-03-62,�206-03-70

"DeLuxe",�в�л.�Горь�о�о,�50,�тел.:�(044)206-13-22,�

206-13-24

Мережа��інотеатрів�"Одеса��іно",�www.kinoodessa.com:

ТЦ�"У�раїна",�просп.�Перемо�и,�3, тел:�(044)�496-15-11,

496-15-51

ТЦ�"Квадрат",�б�льв.�Перова,�36, тел:�(044)�538-17-70,

538-17-71

Вед�ча�р�бри	и�Марія�БЄЛЯЄВА,�

kreschatic_culture@ukr.net� 2 — 8 ñ³÷íÿ

Ê³íîïðåì’ºðè òèæíÿ Äèòÿ÷à àô³øà

ÀÔ²ØÀ
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У Києві відзначили 
найкращих атлетів
В столиці підбили підсумки роботи по спорту вищих 
досягнень у 2013 році
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Н
ещодавно в Укра�
їнському домі за
участю представ�
ників Київської

міської державної адмі�
ністрації та Київського
міського відділення На�
ціонального олімпійсько�
го комітету України було
проведено урочисте на�
городження кращих
спортсменів, тренерів
ДЮСШ, ФСТ, за підсум�
ками роботи по спорту
вищих досягнень з олім�
пійських та неолімпій�
ських видів спорту.

У 2013 році спортсменами міс�

та Києва з олімпійських видів

спорту на чемпіонатах світу здо�

буто 5 перших, 7 других та 13

третіх місць, а на чемпіонатах

Європи — 4 перших, 3 других та

7 третіх місць. Переможцями та

призерами стали Анна Різатді�

нова та Аліна Максименко (ху�

дожня гімнастика), Ібрагім Ал�

датов та Ален Засєєв (боротьба

вільна), Георгій Зантарая (дзю�

до), Юлія Прокопчук (стрибки у

воду), Галина Пундик, Олена

Вороніна, Віталій Медвєдєв,

Анатолій Герей (фехтування),

Юлія Джима (біатлон), Дарина

Зевіна (плавання), Катерина Са�

дурська (плавання синхронне),

Олег Верняєв (спортивна гім�

настика).

Спортсменами Києва з неолі�

мпійських видів спорту на чем�

піонатах світу здобуто 4 перших,

18 других та 3 третіх місця, а на

чемпіонатах Європи — 18 пер�

ших, 22 других та 12 третіх місць.

Переможцями та призерами ста�

ли Тетяна Красногор, Антоніна

Антонюк, Денис Грубнік (підвод�

ний спорт), Марина Прищепа

(боротьба самбо), Лариса Соло�

вйова (пауерліфтинг), Дар’я Тка�

ченко (шашки�100), Ольга Кара�

ваєва та Андрій Хомицький (бо�

дібілдинг), Ігор Северін (самбо).

Чимало сил і енергії вклали в

своїх вихованців�чемпіонів відо�

мі київські тренери Альбіна та

Ірина Дерюгіни, Руслан Савло�

хов, Юрій Зевін, Віталій Дубро�

ва, Андрій Руденко, Дмитро Со�

ловйов, Олександр Нагибін,

Анатолій Бураков, Михайло По�

дольський, Геннадій Сартин�

ський, Олексій Альошков, Єв�

ген Яковлев та інші.

Цей результат також свідчить

про копітку роботу керівників

ФСТ і відомств, директорів

ШВСМ та ДЮСШ, серед яких

хочеться відзначити Володимира

Климова, Ігоря Паніна, Вадима

Височина, Віктора Петриченка,

Олега Гатченка, Олега Корениць�

кого, Григорія Крісса, Делістіну

Аппонель, Віталія Поварова.

“Щиро дякую спортсменам,

тренерам і фахівцям, котрі за�

вдяки своїм успіхам на міжна�

родних аренах долучилися до су�

зір’я найкращих представників

спорту — учасників підсумкових

урочистостей. Міська влада по�

всякчас прагне тримати руку на

пульсі фізкультурно�спортивно�

го життя міста та піклується пе�

редусім про активний розвиток

фізичної культури і спорту в сто�

лиці”,— зазначив заступник ди�

ректора Департаменту освіти і

науки, молоді та спорту Вадим

Костюченко �

“Будівельник” перемогою 
завершив спортивний рік
Кияни в напруженому поєдинку здолали “ДніпроАзот”

“Будівельники” почали зу�

стріч упевнено — вже на третій

хвилині матчу наставник “Дніп�

роАзоту” Віктор Кобзистий зму�

шений був брати тайм�аут за ра�

хунку 2:7. Завдяки активності

ДаХуана Саммерса, Сергія Гор�

бенка та Михайла Анісімова

чемпіони України тримали су�

перника на відстані 5—7 очок

більшу частину відрізка, проте

вдалі дії гравця дніпродзержин�

ської команди Дональда Сімса в

заключні 2 хвилини чверті до�

зволили “Азоту” не тільки зрів�

няти рахунок, а й піти на пере�

рву у лідерах — 21:19.

Втім, після перерви “будівель�

ників” було важко впізнати. У

дебюті другої чверті “стрижі” зу�

міли збільшити різницю до 4�х

очок. Чемпіон України задо�

вольнявся лише роллю наздога�

няючого. За 5 хвилин до кінця

першої половини Айнарсу Ба�

гатскісу довелося брати перший

тайм�аут: два поспіль пропуще�

них далеких подарували команді

Віктора Кобзистого цілих 9 очок

переваги. “Будівельники” ніяк

не могли оговтатися, пізніше

відпустивши “стрижів” вже на

12 пунктів. Прохід Гедімінаса

Мацеіни за 2,5 хвилини перед

відходом до роздягальні збіль�

шив гандикап “ДніпроАзоту” до

14 очок і змусив наставника “бу�

дівельників” взяти ще один

тайм�аут.  На велику перерву су�

перники пішли за 15�очкової пе�

реваги “ДніпроАзоту” — 48:33.

У другій половині гри стано�

вище киян лише погіршилося.

На 4�й хвилині третьої чверті

Сем Малдроу збільшив відрив

“Азоту” до 21 очка. “Будівель�

ник” атакував із середньої дис�

танції з точністю у 39 %. До кін�

ця відрізка “гладіаторам” на�

решті почала посміхатися удача:

столичні баскетболісти влучили

три до ряду далеких і повернули

у гру інтригу.

На початку заключного відріз�

ка “Будівельник” підібрався на

відстань 10 очок, що після “мі�

нус 22” (усього кількома хвили�

нами раніше) вселило серйоз�

ний оптимізм у вболівальників.

Черговий триочковий змусив

Віктора Кобзистого брати ще од�

ну хвилину для розмови зі сво�

їми підопічними. Втім, це мало

чим допомогло дніпродзержин�

цям. За 3 хвилини до кінця зу�

стрічі “будівельники” програва�

ли вже лише 2 очки. “Дніпро�

Азот” не був готовий до поразки

після того, як був попереду з пе�

ревагою у 22 очки. Втім, кияни,

продемонструвавши неймовір�

ний характер, спокійно довели

до перемоги, здавалося, безна�

дійно програний матч. Остаточ�

ний рахунок — 75:70 на користь

столичного клубу �

"Б�дівельни�"�(в�чорній�формі)�здоб�в�неле����перемо��,�обі�равши�на

виїзді�непост�пливий�"ДніпроАзот"�з�рах�н�ом�75:70

У�2013�році�спортсменами�міста�Києва�з�олімпійсь�их�видів�спорт��на

чемпіонатах�світ��здоб�то�5�перших,�7�др��их�та�13�третіх�місць,�а�на

чемпіонатах�Європи�— 4�перших,�3�др��их�та�7�третіх�місць

Спортивне життя.
Артем Усик — переможець
першості України з дартсу

Ó Êèºâ³ ïðîéøîâ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç äàðò-

ñó â êàòåãîð³¿ “äîðîñë³”. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè

ó÷àñòü ïîíàä 80 ñïîðòñìåí³â. Ó áîðîòüá³ ÷îëî-

â³ê³â â÷åòâåðòå ó ñâî¿é êàð’ºð³ ïåðåìîãó çäî-

áóâ êèÿíèí Àðòåì Óñèê. “Ñð³áëî” âèáîðîâ

Îëåêñàíäð Ëóêîâ, “áðîíçó” — Îëåêñàíäð Ìà-

ìèê (îáèäâà ç Êðèâîãî Ðîãó). Ñåðåä æ³íîê íå

áóëî ð³âíèõ Ñâ³òëàí³ Àí³ñ³ìîâ³é (Äîíåöüê). Ó

ô³íàë³ âîíà ïåðåãðàëà Òåòÿíó Õàð÷åíêî (×åð-

êàñè). Òðåòþ ñõîäèíêó ïîñ³ëà Ãàííà ×óìàê

(Ìàð³óïîëü) �

Дзюдо. 
Георгій Зантарая — 
чемпіон Європи з дзюдо

Ó Ïàðèçüêîìó ³íñòèòóò³ äçþäî çàâåðøèâñÿ

÷åìï³îíàò ªâðîïè ñåðåä êëóá³â. Ó òóðí³ð³ âçÿ-

ëè ó÷àñòü 20 ÷îëîâ³÷èõ ³ 15 æ³íî÷èõ êîëåêòè-

â³â ³ç 12 êðà¿í. Ó ô³íàë³ ÷îëîâ³÷èõ çìàãàíü çó-

ñòð³ëèñÿ ãîñïîäàð³ òàòàì³ êîìàíäà “Ëåâàëëóà”

òà ìèíóëîð³÷í³ ïåðåìîæö³ ÷åìï³îíàòó í³ìåöü-

êèé êîëåêòèâ “Àáåíñáåðã”, ÿêèé ³ ñòàâ òð³óì-

ôàòîðîì òóðí³ðó. Ó ñêëàä³ “Àáåíñáåðãà” âè-

ñòóïàëè 11 ñïîðòñìåí³â, çîêðåìà é óêðà¿íåöü

Ãåîðã³é Çàíòàðàÿ (66 êã). Öÿ çâèòÿãà ñòàëà

ñüîìîþ â ³ñòîð³¿ í³ìåöüêîãî êëóáó íà ÷åìï³î-

íàòàõ ªâðîïè �

Біатлон.
Олена Підгрушна 
й Андрій Дериземля — 
срібні призери 
“різдвяної гонки”

Ó Ãåëüçåíê³ðõåí³ (Í³ìå÷÷èíà) íà ñòàä³îí³

ôóòáîëüíîãî êëóáó “Øàëüêå” â³äáóëàñÿ òðà-

äèö³éíà "ð³çäâÿíà ãîíêà" ç á³àòëîíó — World

Team Challenge. Çìàãàííÿ, çà òðàäèö³ºþ,

ñêëàäàëèñÿ ç äâîõ ÷àñòèí — ìàñ-ñòàðòó ³

ãîíêè ïåðåñë³äóâàííÿ. Ó ìàñ-ñòàðò³ ïåðøèìè

ô³í³øóâàëè íîðâåæö³ Ôàíí³ Âåëëå —

Ñòðåíä Õîðí ³ Åì³ëü Õåãëå Ñâåíäñåí, âèïå-

ðåäèâøè í³ìö³â Ëàóðó Äàëüìàéåð ³ Ôëîð³àíà

Ãðàôà íà 1,2 ñåêóíäè. Òðåò³ìè ñòàëè ñëîâåí-

ö³ Òåÿ Ãðåãîð³í ³ ßê³â Ôàê, ïðîãðàâøè ïåðå-

ìîæöÿì 15,3 ñåêóíäè. Óêðà¿íñüêà ïàðà Îëå-

íà Ï³äãðóøíà òà Àíäð³é Äåðèçåìëÿ áóëè ï’ÿ-

òèìè ç â³äñòàâàííÿì ó 37 ñåêóíä ïðè ñåìè

ïðîìàõàõ. Ó ãîíö³ ïåðåñë³äóâàííÿ óêðà¿íö³

ï³ñëÿ îñòàííüîãî åòàïó Îëåíè Ï³äãðóøíî¿

âèéøëè â ë³äåðè, àëå íà îñòàííüîìó êîë³ í³-

ìåöü Ôëîð³àí Ãðàô çóì³â îá³éòè Àíäð³ÿ Äå-

ðèçåìëþ íà îäíîìó ç îñòàíí³õ ïîâîðîò³â.

Òàêèì ÷èíîì ïåðåìîæöÿìè çìàãàíü, çà ï³ä-

ñóìêàìè äâîõ ãîíîê, ñòàëè í³ìö³ Ëàóðà Äàëü-

ìàéåð ³ Ôëîð³àí Ãðàô, âèïåðåäèâøè óêðà¿í-

ö³â íà 4,7 ñåêóíäè. Òðåò³ìè ô³í³øóâàëè ñëî-

âåíö³ Òåÿ Ãðåãîð³í ³ ßê³â Ôàê. Äëÿ Àíäð³ÿ

Äåðèçåìë³ öåé ïîä³óì ñòàâ âæå òðåò³ì íà

ð³çäâÿíèõ ïåðåãîíàõ. Ðàí³øå â³í ïåðåìàãàâ ç

Îêñàíîþ Õâîñòåíêî, à ðîêîì ï³çí³øå ç íåþ

æ çàéíÿâ äðóãå ì³ñöå �

Бокс. 
Став відомим наступний 
суперник “Українських 
отаманів”

Ó ñ³÷í³ 2014-ãî óáîë³âàëüíèê³â Âñåñâ³òíüî¿

Ñåð³¿ Áîêñó (WSB) î÷³êóþòü äâà ìàò÷³ çà ó÷àñ-

òþ “Óêðà¿íñüêèõ îòàìàí³â”. 11 ñ³÷íÿ “îòàìà-

íè” ïðîâåäóòü ïåðøèé âè¿çíèé ìàò÷ ç êîìàí-

äîþ Algeria Desert Hawks (“Ïóñòåëüí³ ÿñòðóáè

Àëæèðó”). 31 ñ³÷íÿ áîêñåðñüê³ áàòàë³¿ âæå áó-

äóòü ïðîõîäèòè ó ñòîëè÷íîìó Ïàëàö³ ñïîð-

òó — “îòàìàíè” çóñòð³íóòüñÿ â ðèíç³ ç êîìàí-

äîþ Í³ìå÷÷èíè. Íà äàíèé ÷àñ áîêñåðè êîìàí-

äè “Óêðà¿íñüê³ îòàìàíè” ïðîõîäÿòü òðåíó-

âàëüí³ çáîðè íà Îë³ìï³éñüê³é áàç³ â Êîí÷à-Çà-

ñï³ ï³ä êåð³âíèöòâîì Âàëåíòèíà Ñîáîëåâñüêî-

ãî. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ñòàíóòü â³äîì³ ³ìåíà

ó÷àñíèê³â ìàò÷ó “Óêðà¿íñüê³ îòàìàíè” vs

Algeria Desert Hawks. Íàãàäàºìî, “Óêðà¿íñüê³

îòàìàíè” º ë³äåðàìè â ãðóï³ À, çäîáóâøè òðè

ïåðåìîãè ó òðüîõ ìàò÷àõ ³ íàáðàâøè 9 î÷îê.

“Àëæèðñüê³ ÿñòðóáè” — íà ïåðåäîñòàííüîìó,

ï’ÿòîìó ì³ñö³ — 2 î÷êè (1 ïåðåìîãà, 2 ïîðàç-

êè) �

Ñïîðòèâí³ íîâèíè

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У
заключному матчі 13 ігрового туру у Супер�
лізі столичному “Будівельнику” протистояв
дніпродзержинський “ДніпроАзот”. Матч
видався напрочуд інтригуючим. Протягом

матчу перевага дніпродзержинської команди неза�
довго до великої перерви сягнула вісімнадцяти
очок. Втім, у другій половині зустрічі баскетболісти
столичного клубу все�таки ліквідували розрив у ра�
хунку і довели матч до перемоги з рахунком 75:70.
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На “1+1” — “Новорічний
вечірній квартал”

У свіжому випуску програми (31

грудня о 20.30) глядачі почують жар�

ти не тільки про уряд, а й про даіш�

ників, “Беркут”, “тітушок” і багато

іншого. Не обійдеться, звичайно, і

без побутових замальовок. А голов�

ною окрасою “Кварталу” стануть

зірки російського та українського

шоу�бізнесу — Максим Галкін, По�

тап і Настя, Софія Ротару, Віра

Брежнєва, Наталя Корольова та ба�

гато інших. Після “Кварталу” гляда�

чів очікує дискотека 80�х.

“Ніч великих очікувань”
презентує “Інтер”

У новорічному “вогнику” власно�

го продакшну “Ніч великих очіку�

вань” (31 грудня о 23.00) візьмуть

участь зірки української, російської

і зарубіжної естради. Це Філіп Кір�

коров, Софія Ротару, Крістіна Орба�

кайте, Валерій Меладзе, Таїсія По�

валій, Ірина Білик, Наталія Моги�

левська, Ані Лорак, Тіна Кароль,

Олег Скрипка та інші.

Керуватиме “новорічним пара�

дом” Дмитро Шепелєв. У ролі Діда

Мороза та Снігуроньки виступлять

Михайло Єфремов і Марія Шукши�

на. Зірки естради виконають не ли�

ше свої популярн хіти, а й спеціаль�

но записані інтерпретації відомих

пісень. Так, Наталя Корольова за�

співає перероблений хіт Гарика Су�

качова “Моя бабуся курить трубку”,

Потап і Настя виконають пісеньку з

мультфільму “Ну, постривай” “Роз�

кажи, Снігуронька”. Також у проек�

ті шоумен Олександр Ревва на�

вчиться літати, телеведучий Савік

Шустер заговорить українською мо�

вою, а Дмитро Шепелєв та боксер

В’ячеслав Узєлков заспівають.

Комедія та зірки — 
на телеканалі “Київ”

Вечір розпочнеться з новорічної

комедії Віктора Тітова “Плачу напе�

ред!” (31 грудня о 19.00). Знамени�

тий артист, якого зіграв Михайло

Боярський, напередодні Нового ро�

ку опиняється в оточенні трьох ча�

рівних жінок і постає перед нелег�

ким вибором.

О 21.45 розпочнеться святковий

новорічний концерт “Старий рік:

гучні проводи”. Улюбленими хітами

глядачів привітають В’ячеслав Доб�

ринін, Юрій Антонов, Олександр

Буйнов, Дмитро Маліков, Наталя

Корольова, Надія Кадишева, Альо�

на Апіна, Жанна Фріске та багато

інших зіркових виконавців. З пер�

ших хвилин 1 січня стартує святко�

вий концерт “З Новим роком!”.

Тільки душевні мелодії і улюблені

артисти: Віллі Токарєв, Михайло

Шуфутинський, Денис Майданов,

Ігор Саруханов, Олена Ваєнга, гурти

“Дюна”, “Білий Орел” і багато ін�

ших виконають кращі пісні та при�

вітають з Новим роком.

Перевтілення і 
“Блакитний вогник” 
на “Україні”

Ввечері не пропустіть новорічні

перевтілення у святковій програмі

“Як дві краплі” (31 грудня о 19.00).

Учасники підуть у журі, а члени жу�

рі — заспівають!

Продовжить програму “Блакит�

ний вогник” (31 грудня о 22.00), що

вперше буде показаний в HD�фор�

маті. Глядачів чекає безліч зірок і яс�

краві номери. Євген Петросян та

Анастасія Волочкова ставитимуть

балетний номер. До Большого теат�

ру також збереться і Олена Степа�

ненко, яка станцює з Миколою

Цискарідзе. Жанна Агузарова

з’явиться в образі марсіанки, яка

прилетіла з привітом до землян.

Найяскравішим буде дует Крістіни

Орбакайте і Діми Білана, а найду�

шевнішим — Надії Бабкіної та Ми�

коли Баскова.

Також у святкову ніч заспівають

Алла Пугачова, Філіп Кіркоров, Со�

фія Ротару, Володимир Пресняков,

“Бурановські бабушки”, Олена Ва�

єнга, Жанна Фріске, Віра Брежнєва,

Валерія, Потап і Настя, Таїсія Пова�

лій, Ігор Ніколаєв, Лайма Вайкуле

та багато інших, без яких неможли�

во уявити це свято!

Попелюшка і машина часу
на ICTV

Ввечері глядачі побачать фантас�

тичну картину “Три горішки для

Попелюшки” (31 грудня о 22.15).

Мачуха Попелюшки усіма силами

хоче видати свою дурну і злу рідну

дочку заміж за принца. Він же зако�

хується в чарівну незнайомку у мас�

ці, хоч і не знає, хто вона.

А одразу після зустрічі Нового ро�

ку розпочнеться програма “Машина

часу. Краще. Тільки пісні” (31 грудня

о 0.01). Це справжня чарівна теле�

портація. Глядачі опиняться у компа�

нії яскравих українських та інозем�

них зірок, у світі улюблених пісень та

виконавців. Усю ніч співатимуть ті,

чиї імена стали символами свого ча�

су. До них також приєднаються Вірка

Сердючка, Ані Лорак, Альона Апіна,

Джамала, гурт “Baccara”, Робертіно

Лоретті, Вахтанг Кікабідзе, “Лісапет�

ний батальйон”, Михайло Бояр�

ський, Потап і Настя та інші

Шедеври народної творчості
У столиці показують Петриківський розпис із Дніпропетровська

На експозицію з Дніпро�

петровського художнього му�

зею привезли роботи чоти�

рьох поколінь майстринь, які

найяскравіше ілюструють

розвиток Петриківського

розпису. Серед них — славет�

ні метри ХХ століття Надія

Білоконь, Тетяна Пата, Ори�

на Пилипенко. Загалом у

Дніпропетровському худож�

ньому музеї зберігається по�

над 1 500 творів народного

мистецтва 87 авторів Петри�

ківського декоративного роз�

пису кінця ХІХ — початку

ХХІ століття. До столиці по�

трапили 53 найцікавіші робо�

ти сорока майстрів. Це не ли�

ше картини, а й розмальовані

скрині, вази, цукерниці.

Представляють на виставці і

найбільший предмет мистец�

тва Петриківського розпису,

що потрапив до Книги ре�

кордів України, — 5�метрову

дерев’яну ложку, нещодавно

розмальовану в Києві.

Петриківський розпис —

українське декоративно�ор�

наментальне народне маляр�

ство, яке сформувалося на

Дніпропетровщині в Петри�

ківці. Селище заснував у

1772 році останній кошовий

отаман Запорізької Січі Пет�

ро Калнишевський. Світові

“Петриківку” відкрив у ХІХ

столітті історик та етнограф

Дмитро Яворницький, а офі�

ційне визнання розпис отри�

мав у 1936 році, вразивши

уяву тисяч людей на першій

великій виставці народної

творчості у Києві. Останні

три роки масштабну роботу з

просування Петриківського

розпису здійснює віце�

прем’єр України Олександр

Вілкул. Виставки народного

розпису побували в багатьох

країнах світу. Зокрема твори

презентували в посольствах

України країн Євросоюзу, в

Європейському Парламенті

в Брюсселі, в музеї сучасного

мистецтва в Кувейті, в штаб�

квартирі ЮНЕСКО в Пари�

жі, а також у відомій іспан�

ській культурно�науковій ін�

ституції Ateneo de Madrid,

університеті Мадрида і в міс�

тах Барселона і Малага. За

словами Олександра Вілку�

ла, на Дніпропетровщині

азів Петриківського живопи�

су навчають у школі, в Дніп�

ропетровському училищі

культури відкрита кафедра

Петриківського розпису, а

також регулярно проводить�

ся міжнародний фестиваль�

ярмарок “Петриківський ди�

воцвіт”, в якому беруть

участь майстри з України, Бі�

лорусі, Росії, Польщі. “Пет�

риківський розпис — це ду�

ша України,— вважає Олек�

сандр Вілкул.— Зараз нашій

країні, як ніколи, потрібні

спільні перемоги, які об’єд�

нують. І те, що наша "Петри�

ківка" визнана культурною

спадщиною ЮНЕСКО,—

наша спільна українська пе�

ремога”.

В основі життєрадісного

Петриківського розпису —

рослинні орнаменти. Майс�

трині змальовували образи

тих квітів, що бачили навко�

ло. А в середині XX століття

додалися зображення птахів і

звірів. Кожен малюнок має

своє значення: калина симво�

лізує достаток, мальва — ко�

зацьку славу, півники — щось

нове й світле, як ранок. В дав�

нину розмальовували перш за

все стіни хати — під стелею та

за периметром кімнат,

сакральну для селян річ – піч,

побутові предмети, ніби “за�

шифровуючи” певні послан�

ня і побажання.

Починати малювати ніколи

не пізно. “Якось повела онуч�

ку у гурток з Петриківського

розпису, і я сама захопилася

пластикою розпису,— прига�

дує майстриня Наталя Смир�

нова.— Почала його вивчати,

їздила у Петриківку. За фахом

я біолог, але вже 10 років

опановую цю чарівну техніку

на пенсії. Для розпису вико�

ристовується пензлик з котя�

чої шерсті, яким можна малю�

вати тонкі елементи та основу

розпису — “зернятка”. В якос�

ті фарб беру гуаш чи темперу,

для густоти додаю клей ПВА.

Варто не поспішати, малювати

дуже ретельно і охайно”

“Петриківський розпис — 
колір традицій”

Коли: до 20 січня, пн, ср,

чт�нд з 10.00 до 18.00, вт—

вихідний

Де: Національний музей

українського народного де�

коративного мистецтва, вул.

Лаврська, 9, корпус 29, тел.

(044) 280�13�43

Вартість квитків: 20 грн,

для пенсіонерів 7 грн, для

студентів 5 грн, для школя�

рів 3 грн.

Творчість чотирьох по олінь майстринь яс раво ілюстр є розвито Петри івсь о о розпис

У "Бла итном во ни -2013" Єв ен Петросян та Анастасія Волоч ова
ставитим ть балетний номер
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Свято з блакитним екраном
“Хрещатик” дізнався, що підготували на новорічну ніч телеглядачам
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З
устріч Нового року
вдома навряд чи
обійдеться без пе�
регляду святкових

фільмів та концертів. Теле�
візійні канали покажуть
фантастику та комедії, гу�
мористичні шоу, а також
музичні виступи улюбле�
них виконавців. 

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У
грудні унікальний розпис отримав від
ЮНЕСКО статус нематеріальної куль�
турної спадщини людства. В Києві по�
дивитися на роботи майстрів Дніпро�

петровщини, батьківщини Петриківського роз�
пису, можна в Національному музеї україн�
ського народного декоративного мистецтва.
До 20 січня тут триває виставка “Петриків�
ський розпис — колір традицій” і проводяться
майстер�класи.
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На Новий рік бірманці обливають один 
одного водою, а японці викидають старі речі
Олександр БАРКІН
“Хрещатик”

С
лова “З Новим ро�
ком, з новим щас�
тям!” настільки
звичні, що ми на�

віть не замислюємось над
тим, коли вони були про�
мовлені вперше. Архіви
свідчать, що це сталося у
153 році до нашої ери. Са�
ме тоді давні римляни вве�
ли звичай робити під Но�
вий рік подарунки з поба�
жаннями удачі та щастя.
Вони мали певні значення:
свічки — символ сонця, зо�
лото — знак багатства,
мед — ознака приємного
життя.

А ще якихось двісті років тому в

країнах Західної Європи існувало

повір’я, що замість веселого і доб�

рого Діда Мороза з’являвся серед

людей страшний на вигляд персо�

наж із палицею в руках на імя

Кнехт Рупрехт. Він лякав дітей —

мовляв, заховає їх у великий мішок

і забере з собою. Згідно, наприклад,

з німецьким фольклором, це супут�

ник святого Миколая. Він вперше

з’являється в письмових джерелах в

XVII столітті. Традиція стверджує,

що він приходить до будинків на

День святого Миколая як чоловік з

довгою бородою, одягнений у хутро

або покритий соломою. Кнехт Руп�

рехт іноді носить з собою довгий

костур і мішок з попелом, а на його

одязі є дзвіночки. Іноді він їде на

білому коні, а іноді — у супроводі

фей або старих чоловіків із чорни�

ми обличчями. Згідно з традицією,

Кнехт Рупрехт запитує дітей, чи

вміють вони молитися. Якщо вмі�

ють, то отримують яблука, горіхи,

пряники. Якщо не вміють, він б’є

дітей сумкою з попелом. За іншими

(імовірно, більш сучасними) версі�

ями Кнехт Рупрехт дає неслухня�

ним дітям непотрібні, потворні ре�

чі, як�от шматки вугілля, палиці й

каміння, а діти, які поводяться доб�

ре, отримують солодощі від святого

Миколая. Він також може бути ві�

домий тим, що дає неслухняним ді�

тям різку для батьків, щоб карали

неслухів. І приємних подарунків від

нього в такому випадку ніхто не че�

кає.

З прадавніх часів Новий рік ціка�

во й дуже по�різному святкують в

усіх куточках Землі. Ритуали і тради�

ції повсюди різні, та завжди люди

однаково очікують, щоб вони при�

водили лише до щасливого подаль�

шого життя. Водночас існують уста�

лені, перевірені часом, притаманні

тільки певним країнам ритуали.

Отож...

АВСТРІЯ. Непорушна заповідь

для кожного мешканця Відня — по�

чути в новорічну ніч урочистий пе�

редзвін “Дзвону Світу” Пуммерін,

встановленого на соборі св. Стефа�

на. Щоразу 31 грудня опівночі на

соборну площу приходять тисячі

людей. Тут розігрується головне

святкове дійство за незмінної участі

великого контингенту поліцейських

загонів і бригад “швидкої допомо�

ги”, що стоять напоготові. Річ у тім,

що з першими ударами дзвону вся

площа перетворюється на велику

вибухову порохову бочку — до неба

здіймаються ракети, петарди, бен�

гальські вогні. Напучування влади

обережніше ставитися до легкозай�

мистих предметів не діють. І пер�

ший день Нового року починається

для багатьох учасників “веселого

шаленства” на лікарняному ліжку.

Другий обов’язковий ритуал но�

ворічного вечора — оперета Йоган�

на Штрауса “Летюча миша”, яку за

традицією дають відразу в двох теат�

рах: Державній опері й Народній

опері. Квитки часто замовляють за

рік наперед і коштують вони над�

звичайно дорого. Як стверджує ста�

тистика, кожен другий мешканець

Відня вважає, що хоч раз у житті він

обов’язково має побувати 31 грудня

на виставі знаменитої оперети.

АНГЛІЯ. Прихід Нового року, як

правило, не відзначають гомінкими

багатолюдними зібраннями. Нікого

на Новий рік спеціально в гості не

запрошують. Проте існує неписане

правило, за яким увечері чи вночі

будь�хто без усіляких запрошень

може прийти на свято в будь�який

дім, навіть до зовсім незнайомих

людей, і буде гостинно прийнятий.

Лише належить принести з собою

шматочок вугілля, який кинути до

сімейного вогнища і побажати, щоб

воно у цьому домі не згасало якнай�

довше.

БІРМА. Святкування Нового ро�

ку припадає на найспекотніший час

року. За старовинним звичаєм, бір�

манці обливають одне одного во�

дою — не оббризкують, а саме обли�

вають — рідних, знайомих і просто

перехожих. При цьому ніхто не об�

ражається.

БОЛГАРІЯ. З останнім ударом го�

динника, що сповістив про прихід

Нового року, вимикають світло в по�

мешканні. Й у ці хвилини всі цілу�

ються. Господині в новорічні пироги

запікають маленькі сувеніри. Вва�

жається, що той, кому в шматку

святкового пирога дістанеться запе�

чена монета, буде в новому році ба�

гатим, а кому бутон троянди — щас�

ливим у коханні...

УГОРЩИНА. Тут прийнято, щоб

на Новий рік на столі було порося,

причому, не обов’язково засмажене

чи заливне, воно може бути й шоко�

ладним. А от птиці жодної — ні ку�

рей, ні качок, ні гусей цього дня до

столу не подають, щоб “щастя не

вилетіло” з дому.

В угорських селах під Новий рік

довго лунають пісні ряжених. Юна�

ки в сутінках влаштовують жартів�

ливі вистави перед будинками, де є

дівчата на виданні, а ті — перед до�

мівками молодих хлопців. Новоріч�

на святкова вечеря відзначається

традиційною стравою: часником із

медом. Кажуть, дуже смачно!

В’ЄТНАМ. Тут у новорічну ніч да�

рують друзям гілочку розквітлого

персикового дерева. Сім’ї разом із

друзями біля домашнього вогнища

розповідають один одному казки,

цікаві історії, бувальщини. Вважа�

ють, що в’єтнамці в день Нового ро�

ку (не в день їхнього народження)

стають на рік старшими.

ГВІНЕЯ. У перший день при�

йдешнього року прийнято водити

слонів вулицею. Гвінейці при цьому

співають пісень і танцюють.

НІМЕЧЧИНА. У німців символа�

ми удачі й благополуччя з давніх�да�

вен вважаються сажотрус і свиня.

Розповідають, що в давнину якщо

на Новий рік на вулиці з’являвся са�

жотрус, люди бігли за ним, намага�

ючись торкнутися і забруднитися

сажею. Це мало принести щастя.

Звичай готувати до новорічного сто�

лу свинину зберігся до цього часу.

Монетний двір уже не один десяток

років до свята чеканить спеціальну

сувенірну медаль, на якій зображено

маленьку дитину верхи на свині.

ГОЛЛАНДІЯ. До новорічного

столу подають свіжоспечені пончи�

ки з родзинками. Такі пончики гос�

подині печуть кілька разів на рік.

Усі судна, що стоять у портах кра�

їни, опівночі переривчастими гуд�

ками салютують настанню нового

року.

ІТАЛІЯ. Тут існує цікавий звичай:

у новорічну ніч викидати зі своїх

квартир та будинків у двір чи просто

на вулицю непотрібне домашнє на�

чиння — щербатий посуд, поламані

меблі, старі речі. Вважається, що це

принесе сім’ї в новому році добро�

бут. Малюкам розповідають казки

про стару чарівницю Бефане, котра

через пічний димар пробирається в

дім і кладе подарунки дітям у чере�

вики.

ІРАН. В Ірані свято Нового ро�

ку — це свято приходу весни. Весе�

лощі тривають тиждень. Глава сім’ї

дарує домашнім новий одяг.

На святкові столи обов’язково по�

дають часник, оцет, пророщене зер�

но, сік молодого колосся, страву з

плаваючим у ній зеленим листям.

Часто ставлять келихи з живими

рибками. Зустрічаючи Новий рік,

люди виходять на вулицю, розпалю�

ють вогнища, стрибають через них.

Вважається гарною прикметою роз�

бити в хаті старий глиняний посуд.

О 24�й годині належить тримати в

руках срібну монету. Це начебто ря�

тує від розлучення з рідними місця�

ми, з сім’єю.

ІНДІЯ. Тут здавна зберігається

звичай, за яким у день Нового року

ніхто не повинен бути злим, дратів�

ливим чи сердитим. Вірять — яким

буде перший день, так і складеться

весь рік.

КИТАЙ. У китайців заведено,

щоб на новорічному святковому

столі обов’язково були нарциси.

МЕКСИКА. У мексиканців є

своєрідний новорічний ритуал. В

кімнаті, де зібралися гості, підвішу�

ють велику глиняну посудину, на�

повнену солодощами — пінату, яку

розмальовують фігурками чудер�

нацьких персонажів і звірів. Гостям

по черзі зав’язують очі, дають у руки

палицю. Той, кому вдасться розбити

пінату, буде особливо щасливим у

Новому році.

МОНГОЛІЯ. Тут Дід Мороз схо�

жий на чабана минулих століть. В

руках у нього батіг, яким він часто

ляскає, на боці традиційні табакер�

ка, кресало і кремінь. Одягнений він

у волохату шубу і велику лисячу

шапку.

Народи СХІДНОГО СИБІРУ уяв�

ляли собі Діда Мороза у вигляді ро�

гатого чудиська з величезним но�

сом. Із ним вступив у єдиноборство

цар пернатих — орел, котрий прилі�

тав спеціально, щоб вигнати старий

і почати новий рік.

РУМУНІЯ. Прихід Нового року

відзначають старовинними обрядо�

вими піснями�колядками. Коляд�

ники тримають у руках штучні квіти

на паличках чи на гілках, бублики,

дзвіночки. Дуже поширений ново�

річний святковий обряд “капра”

(коза). Ритуальний танець кози ви�

конує людина з накинутою на плечі

волохатою ковдрою і в масці цієї

тварини. Колядників радо частують

у всіх домівках.

У міста і селища СЕРЕДНЬОЇ
АЗІЇ з вічних снігів Тянь�Шаню пе�

ред Новим роком прибуває сніговий

дідусь Корбобо. Він в’їжджає верхи

на віслюку, в смугастому халаті та

барвистій тюбетейці, щедро розда�

ючи подарунки. Повсюди лунає

привітання: “Салям, Корбобо!”.

СУДАН. У суданців талісман но�

ворічного щастя — зелений, ще

недостиглий горіх. Найдушевні�

шим, найкращим побажанням вва�

жається побажання знайти зелений

горіх...

У ФІНЛЯНДІЇ від середини лис�

топада підготовка до свята вже в

розпалі. Вирують пристрасті між

північними країнами, що сперечаю�

ться — де живе “справжній” Дід

Мороз. Варто відзначити, що пріо�

ритетом на його “прописку” володіє

все�таки Країна Суомі.

Дід Мороз “оселився” тут з легкої

руки Маркуса Раутіо, котрий багато

років тому був ведучим популярної

дитячої передачі. Це він ще в 1927

році повідомив своїм юним слуха�

чам, що резиденція Йоулупуккі (так

по�фінськи звучить ім’я головного

героя новорічних свят) знаходиться

в Східній Лапландії, на горі Корва�

тунтурі, неподалік кордону з Ро�

сією.

У цікавої вигадки журналіста ви�

явилось довге життя. 1984 року гу�

бернатор Аско Оїнас проголосив

Лапландію “Землею Діда Мороза”.

З’явилось там і спеціальне поштове

відділення, яке обслуговує Йоулу�

пуккі. Щороку дідусеві доводиться

добряче потрудитися, щоб відповіс�

ти на 300 тисяч листів, що їх надси�

лають на його адресу з�понад 120�ти

країн. Найінтенсивніше листування

відбувається з японськими дітьми —

звідти надходить 100 тисяч листів.

Підтверджуючи “достовірність”

свого Йоулупуккі, фіни демонстру�

ють чудеса винахідництва. Спец�

рейсом авіакомпанії “Фіннейр”

лапландський Дід Мороз навіть лі�

тав за благословенням до самого

Папи Римського. Мабуть, і цьогоріч

Йоулупуккі одержує чимало листів

від дітей з усього світу, тож роботи

буде чимало, адже він — “головний”

Дід Мороз!

ЧЕХІЯ І СЛОВАКІЯ. Тут, особли�

во в Західно�Словацькій області, на

новорічному святковому столі зав�

жди красується короп. У передсвят�

кові дні йде жвава торгівля живим

коропом. Продають його з бочок,

наповнених водою, що стоять пря�

мо на вулицях. До новорічного свя�

та всі роблять один одному подарун�

ки. При цьому є таке правило: не�

вдалі новорічні подарунки можна в

перші дні після свята повернути до

магазину й обміняти.

ЕФІОПІЯ. Тут Новий рік святку�

ють у середині вересня й він співпа�

дає зі святом урожаю. Люди збираю�

ться на околицях міст або селищ,

приносять із собою сухі гілки, зв’я�

зані в снопи, їх складають у великі

копиці й підпалюють. Навколо вог�

нища влаштовують святкову проце�

сію, ігри, танці.

ЯПОНІЯ. Передусім — “гене�

ральне прибирання”. Ретельно пе�

реглядають усі кутки добряче заха�

ращеного житла, безжалісно вики�

дається старе чи просто непотрібне,

те, що цілий рік пролежало без за�

стосування. А Новий рік потрібно

зустрічати без боргів, владнавши всі

фінансові справи. Прийнято робити

подарунки близьким і друзям.

Ці проблеми дозволяє розв’язати

додаткова сума у вигляді преміаль�

них. І японці, щойно викинувши з

домівки купу речей, тут же накупо�

вують безліч інших, що іноді полег�

шують чи прикрашають побут, але

найчастіше — знову непотрібних...

Готуватися до Нового року почина�

ють ледве не з початку грудня. Вод�

ночас це і підготовка до Різдва. До

цього християнського свята японці

ставляться не тільки без упереджен�

ня, але й із задоволенням відзнача�

ють його. Ближче до середини груд�

ня і без того строкаті торговельні

квартали прикрашають ялинковими

гілками і фігурами рум’яних Дідів

Морозів. У продажу з’являються

пухнасті пахучі ялинки

У кожній країні існують свої традиції новорічно�різдвяних святкувань
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ОВНИ, найболючіша тема року — партнерські взаємини, де

активізується бойове протистояння. Бути одному чи егоїстом�

вискочкою в союзі — це шлях деградації, живіть з усіма в мирі

та злагоді, тримайтеся пари, а думки про розлучення женіть

геть! У подружніх пар відбудеться успішне “перезавантажен�

ня” почуттів, а одинакам слід неодмінно знайти гармонійну

половинку і звити затишне сімейне гніздо. Проте майте на ува�

зі, що вибір роблять партнери і запрошують вас під вінець чи

до ділового тандему. Нехай кермують, реалізовують власні ін�

тереси, а ви поступайтеся, тоді будете у виграші. Цемент со�

юзу — “любов плюс спільна мета”. Нікому не переходьте доро�

гу, пропускайте вперед тих, хто вас випереджає, але не дозво�

ляйте собою маніпулювати. Щасливі шанси надійдуть через

союзників, родину, моліться на домочадців, шануйте фамільні

традиції, культурну спадщину, любіть Батьківщину, поминайте

предків, адже ви є акумулятором генетичного досвіду, пупови�

на вашого Роду є відкритою.

ТЕЛЬЦІ, робота і здоров’я — доленосні орієнтири року. На�

полегливо працюйте як на основній, так і на “лівій” роботі та

заробляйте гроші, одночасно прислухаючись до “позивних”

організму, перевтома вам протипоказана. Від буд�якої праці

слід отримувати естетичне і творче задоволення, перебувати в

гармонійній психологічній атмосфері, що позитивно вплине

на душевне та фізичне здоров’я. У шлюбних пар випробуван�

ня на міцність союзу триває. Тяжко, але рвати узи заборонено,

партнер є вашим дзеркалом... Живіть в мирі та любові, діліть

порівну радість і горе, й згодом за всі муки воздасться. А бун�

тарі�розлучники наступлять на ті ж самі граблі. Майте на ува�

зі: втрата супутника свідчить про вашу внутрішню незрілість і

неготовність жити в союзі.

Перше півріччя — період тріумфу в різноманітних сферах

(навчання, ділова співпраця, захоплення, бізнес, романтичні

зв’язки, дружба), пощастить навчитися чомусь цікавому, зав’я�

зати стосунки з впливовими фігурами, які стануть покровите�

лями у майбутньому.

БЛИЗНЯТА, шлях духовної еволюції — любовна, творча

сфера, тут ваш геній максимально розквітне (у другій полови�

ні року). Кохайтеся, розважайтеся, живіть повнокровним емо�

ційним, інтелектуальним буттям, це плідна пора для цікавих

знайомств, захоплюючих мандрівок, шалених романів, бур�

хливих вражень. Саме зав’язання контактів із впливовими у

соціумі авторитетами позитивно вплине на подальшу долю. Ви

струменітимете енергією, активність зашкалюватиме в сфері

комунікацій.

Перше півріччя найпродуктивніше в професійній, матері�

альній сфері, “клепайте” гроші й багатійте! Як спеціаліст вузь�

кого профілю вже сягнули досконалості (золото кадрового

фонду!), проте нині від вас вимагається не кількість, а якість,

тому не хапайтеся за все підряд, а беріться за улюблені і добре

оплачувані завдання.

У яскравих харизматичних РАКІВ до липня (починаючи з

минулого року) гостює планета щастя Юпітер, наступний її

візит відбудеться лише через 12 років, тож не розтринькайте

цей дар Небес на самозвеличення, а модернізуйте свій внут�

рішній світ і грайте по крупному. Нині вам під силу найне�

підйомніші проекти, реалізація грандіозних задумів набирає

обертів і з тріумфом пронесеться всіма сферами буття: твор�

чою, фінансовою, сімейною, службовою. Бізнес реорганізує�

ться, борги доля поверне з лихвою, за що не візьметеся — все

розквітатиме. Не ходіть павичем, менше пишайтеся, ви є

еталоном благородства та моральності для оточення!

У другому півріччі прибуткові джерела заструменять інтен�

сивніше, реалізація бажань пройде "на ура", але не передайте

куті меду, благополуччя родини — святая святих, туди й спря�

мовуйте сили, матеріальні ресурси, аби створити надійний сі�

мейний тил (і не виносьте сміття з хати!), а кар’єрне зростання

є другорядним.

ЛЕВИ надто високої думки про себе, почуття власної гід�

ності домінує, глибинне “я” немов пронизане корінням мо�

гутнього дуба, який нічим не похитнути. Плюс ви ще й пра�

целюби та чудові фахівці, заради грошей готові стати трудого�

ліком, однак на кар’єрних амбіціях поставте хрест, сходжен�

ня по службовій вертикалі вгору “заблоковано”, а на порядку

денному сімейні турботи. Займайтеся домашнім благоустро�

єм (тяжко, але треба, “хіба хочеш — мусиш”), вкладаючи ту�

ди сили й гроші, реставрацією стосунків “батьки�діти”,

укріплюйте родинний тил, прищеплюючи собі риси взірце�

вого сім’янина — внутрішній світ вимагає оздоровчого пе�

ретворення.

До липня продовжується (з минулого року) розквіт красиво�

го таємного фронту буття, працюйте та розважайтеся у підпіл�

лі, тихо насолоджуйтеся, одночасно зайнявши позицію мудре�

ця, який всебічно розуміється на тонкощах людської психоло�

гії, мистецтві земного та духовного буття, не зациклюється

егоїстично на власних цінностях, тоді милість Фортуни буде

безмежною.

У другому півріччі запалає феєрверк популярності, підняв�

ши вас на Олімп самоствердження, це зоряний час реалізації

сокровенних задумів, творчих дебютів у різноманітних сфе�

рах — закладається щасливе підґрунтя на 12 років. Аби утрима�

тися на висоті й не спалити крила наснаги, є простий рецепт:

будьте однолюбами, зберігаючи вірність постійним супутни�

кам.

Для ДІВ цього року реалізація красивих заповітних бажань

стане лейтмотивом буття. Гармонізувати “хочу” і “ треба” по�

щастить у другому півріччі за підтримки домочадців, шлюбних

партнерів, впливових ділових компаньйонів. Зась аскетизму,

ви не ледар, а працелюб і професіонал, здатний добре зароби�

ти, сміливо задовольняйте власні апетити, робіть щедрі пода�

рунки, шикуйте в насолоду — це не егоїзм, а шанс відчути себе

щасливими. І пам’ятайте: ви нікому нічого не винні, навпаки,

для оточення настав час вам повернути борги.

Романтичні стосунки, започатковані в минулому році, три�

ватимуть до липня, ви пізнаєте всю красу вселенських почут�

тів, любов здатна вас докорінно змінити, вплинувши на май�

бутню сердечну долю.

ТЕРЕЗИ покликані кардинально змінити стиль поведінки,

навчитися приймати важливі рішення самостійно, в конфлікт�

ні моменти останнє “так” чи “ні” має бути за вами. Нікому не

підтанцьовуйте, платіть, замовляйте музику і кермуйте! Це зо�

ряний час геройського самоствердження і тріумфального схо�

дження на кар’єрний Олімп (розпочате торік, завершиться до

липня), де вам покровительствують сильні світу цього. Дерзай�

те, обираючи прибуткову роботу, що відповідає творчому по�

кликанню, але не перегніть активними діями палицю, начхав�

ши на чужі інтереси. Тільки заручившись підтримкою шефа,

досвідченої ділової команди, шлюбного супутника, матимете

шанс вийти на правильну траєкторію і уквітчати себе лаврами

перемоги. Не ставте за самоціль фінансовий приз, головне —

трудовий процес, що несе творче задоволення, дисциплінує.

Слід ловити кайф не від грошей, а від уміння їх заробляти.

СКОРПІОНИ — це скала відповідальності: мудра, терпели�

ва, прагматична, вміє діяти жорстко і цілеспрямовано, не під�

даючись зовнішньому тиску, адже навчена гірким досвідом ми�

нулого року. Тепер у вас додасться таємних ворогів, насправді

удаваних, створених власною багатою уявою. То джин у пляш�

ці, якого слід випускати в екстремальні моменти, відкриті пуб�

лічні сутички категорично заборонені. Роль тихої води, що

греблю рве, чудово вписується у ваш образ. Частіше усаміт�

нюйтеся та “воскрешайте” ділові руїни, розгрібайте завали в

роботі.

У першому півріччі ви будете знамениті, світогляд набуде

прогресивних барв. Харизма яскраво палає, таланти цвітуть,

фортуна пестить, посилаючи спонсорів та сюрпризи з далеких

країв.

Друга половина року промайне в професійних, кар’єрних

турботах, тут діапазон можливостей широкий, поталанить

знайти улюблене творче заняття (за благословенням Творця),

обійняти вищу посаду.

СТРІЛЬЦІ перебуватимуть на гребені популярності в соці�

умі, рік надзвичайно активний в дружній сфері, втім, плоди ді�

яльності пожинатимете набагато пізніше. Перше півріччя при�

несе багатство всім, бізнес процвітатиме пощастить знайти фі�

нансову “жилу”, тому “клепайте” гроші чесно зі здоровим

глуздом (апетит приходить під час їди), не вдаючись до фінан�

сових авантюр, зазіхань на чуже, ризикових експериментів за�

ради наживи. Примножуючи статки, не тринькайте егоїстично

тільки на себе любих, а діліться з оточенням, неодмінно роз�

платіться з боргами, бо нині вам Всевишнім дається більше,

ніж заслужили, а потім будете звітувати, вищий закон справед�

ливості ніхто не відміняв.

У другому півріччі вам відведено роль харизматичного полу�

м’яного лідера, здатного спонукати людей на великі справи, за

яким готові йти у вогонь і воду та втілювати власні проекти.

Пощастить вирішити складні юридичні питання, знайти спон�

сорів, здійснити вдалий переїзд, удача завітає з далеких країв.

КОЗЕРОГИ, доленосний компас року вказує на кар’єру,

професійне удосконалення (хатні справи є другорядними), де

все йтиме нерентабельно, плани розлітатимуться в друзки, й

саме тут доведеться викладатися на всі “сто”, а отримувати мі�

німум, пожинаючи збитковий урожай.

У першому півріччі, якщо ви самотні, не зволікайте, час шу�

кати та приваблювати гармонійного супутника (то благосло�

вення Небес), бо наступний щасливий шанс випаде через 12

років. У другій половині року взаємини сягнуть сокровенних

чуттєвих глибин, головне — не розчинитися один в одному, то�

ді тандем перетвориться на дует яскравих мегазірок, яких ніхто

не затьмарить.

ВОДОЛІЇ сягнуть піку своїх соціальних можливостей, де

зміна обстановки — основний стимул буття. Це час виконан�

ня Вселенської місії, до чого ви йшли довгі роки, демонстру�

ючи уособлення фатуму і свободи волі, показуючи на власно�

му прикладі, що життя — це поле боротьби, де виживає най�

сильніший. Якщо досягнете владного Олімпу, не вдавайтеся

до диктату, посадових зловживань, свято дотримуйтеся служ�

бової субординації.

В професійній сфері (до липня) ви зростаєте по горизонталі

як фахівець широкого профілю, проявляєте унікальність, став�

ши безцінним кадром в робочому колективі та укріпивши за�

войовані кар’єрні позиції, й матеріальні статки надзвичайно

зростуть.

У другому півріччі актуалізується тема партнерських (діло�

вих, шлюбних) взаємин, якщо ви одинокі, годі сиротіти, на�

став благодатний час для створення щасливих союзів.

РИБАМ слід збалансувати бажання і можливості, приборка�

ти гонористе “хочу”, а “треба” поставити на чільне місце. Це

наказ долі! Орієнтуйтеся на чужі інтереси, вимоги оточення —

це святая святих, тоді й власні запити успішно реалізуються.

Ризикових ситуацій додасться, сміливо пірнайте в екстрим, зу�

стрічайтеся з речами, яких боїтеся, гартуйтеся духом і вийдете

з поля бою переможцем з багатими “трофеями”!

Перше півріччя ознаменується любовним тріумфом, розва�

жайтеся, завойовуйте симпатії, охмуряйте протилежну стать, у

вас має бути час для романтичного дефіле, цікавих пригод, що

служить чудовим тоніком для душі. І неодмінно приділіть ува�

гу хобі.

У другій половині року розпочинається благодатна смуга на

службі, де вам судилося стати майстром на всі руки (як на ос�

новній, так і “лівій” роботі)
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З додатком до розпорядження КМДА можна ознайомитися 
в апараті Київської міської державної адміністрації

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

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про унесення змін до пункту 5 розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30 серпня 2013 року № 1490 "Про проведення
конкурсу з визначення назв станцій четвертої гілки Київського

метрополітену у напрямку житлового масиву Вигурівщина

Троєщина"

Розпорядження № 2131 від 25 листопада 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою належного проведення

конкурсу з визначення назв станцій Подільсько
Вигурівської лінії Київського метрополітену у напрямку
житлового масиву Вигурівщина
Троєщина та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. П н т 5 розпорядження ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 30 серпня 2013
ро № 1490 "Про проведення он рс з ви-
значення назв станцій четвертої іл и Київ-
сь о о метрополітен напрям житлово о
масив Ви рівщина-Троєщина" ви ласти в
та ій реда ції:
"5. Кон рсній омісії в термін до 20 січня

2014 ро підвести підс м и Кон рс та по-
інформ вати олов Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації про йо о рез льтати.".

2. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації з ідно з розподілом обо-
в'яз ів прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації зміст цьо о роз-
порядження.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

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

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

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

адміністрації) від 14 серпня 2009 року № 900 "Про впровадження
світлофорного регулювання та влаштування пристроїв

примусового зниження швидкості руху транспортних засобів 
на вулицях і дорогах м. Києва у 2009
2011 роках"

Розпорядження № 2122 від 21 листопада 2013 року

Відповідно до статей 6, 9, 24 Закону України "Про дорожній рух", статей 19, 21 Закону України "Про авто

мобільні дороги", з метою підвищення рівня безпеки та умов руху пішоходів через проїзні частини вулиць і
доріг м. Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести до розпорядження ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 14 серпня 2009
ро № 900 "Про впровадження світлофорно-
о ре лювання та влашт вання пристроїв
прим сово о зниження швид ості р х транс-
портних засобів на в лицях і доро ах м. Ки-
єва 2009-2011 ро ах" та і зміни:
1. У за олов розпорядження слова та

цифри " 2009-2011 ро ах" ви лючити.
2. П н т 3 розпорядження ви ласти та ій

реда ції:
"3. Ком нальном підприємств "Київ-

дорсервіс":
3.1. Забезпечити розроб і затвердження
встановленом поряд прое тно- ошто-

рисної до ментації на:
3.1.1. Б дівництво світлофорних об'є тів на

в лицях і доро ах м. Києва з ідно з додат ом 1.
3.1.2. Влашт вання пристроїв прим сово о

зниження швид ості р х транспортних засо-
бів на в лицях і доро ах м. Києва з ідно з до-
дат ом 2.
3.2. Забезпеч вати безпечний перехід пі-

шоходів в місцях ви онання робіт з б дівниц-

тва світлофорних об'є тів та з влашт вання
пристроїв прим сово о зниження швид ості
р х транспортних засобів. ".
3. Додат и 1 та 2 до розпорядження ви-
ласти нових реда ціях, що додаються.
4. Додат и 3 та 4 до розпорядження ви лю-

чити.
5. П н т 5 розпорядження ви ласти та ій

реда ції:
"5. Департамент транспортної інфра-

стр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) подати встановленом поряд до
Департамент е ономі и та інвестицій ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) пропо-
зиції щодо в лючення робіт з б дівництва
світлофорних об'є тів та пристроїв прим со-
во о зниження швид ості р х транспортних
засобів на в лицях і доро ах м. Києва до про-
рам е ономічно о і соціально о розвит на
2013 рі та наст пні ро и.".

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

Хрещатик 1731 грудня 2013 року

Про затвердження Статуту 
комунального підприємства "Печерськсервіс"

Розпорядження № 2132 від 25 листопада 2013 року
Відповідно до статей 57, 58, 78 Господарського кодексу України, законів України "Про місцеве самовря


дування в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців", на виконан

ня рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 405/6621 "Про деякі питання діяльності кому

нальних підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва та передаються до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністра

ції", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Стат т ом нально о підпри-
ємства "Печерсь сервіс", що додається.
2. Ком нальном підприємств "Пе-

черсь сервіс" забезпечити в становленом

поряд державн реєстрацію Стат т ом -
нально о підприємства "Печерсь сервіс".
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації з ідно з розподілом обо-

в'яз ів прийняти рішення щодо висвітлення
зміст цьо о розпорядження в засобах масо-
вої інформації.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на першо о заст пни а о-

лови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Гол бчен а А. К.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

Про реконструкцію будівлі поліклініки № 3 Оболонського району
на Мінському проспекті, 8 під Центр первинної медико


санітарної допомоги № 2 в Оболонському районі
Розпорядження № 2167 від 29 листопада 2013 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи містобудування",
"Про регулювання містобудівної діяльності", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 року № 121 "Про реалізацію районними в місті Ки

єві державними адміністраціями окремих повноважень", з метою покращення медичної допомоги меш

канцям Мінського масиву, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Оболонсь районн в місті Ки-
єві державн адміністрацію замовни ом прое -
т вання та ре онстр ції б дівлі полі ліні и № 3
Оболонсь о о район на Мінсь ом проспе ті, 8
під Центр первинної меди о-санітарної допомо-
и№ 2 в Оболонсь ом районі м. Києва за мо-
ви ви онання п н т 2 цьо о розпорядження.
2. Оболонсь ій районній в місті Києві дер-

жавній адміністрації:
2.1. Забезпечити в становленом поряд

оформлення права орист вання земельною
ділян ою.
2.2. Одержати в становленом поряд ви-

хідні дані на прое т вання.
2.3. Забезпечити розроб та затвердження

в становленом поряд прое тно- ошорис-
ної до ментації.
2.4. Визначити в становленом поряд е-

неральні прое тн та підрядн б дівельн ор а-
нізації для ви онання робіт, зазначених п н -
ті 1 цьо о розпорядження.
2.5. Забезпечити дотримання вимо за оно-

давства щодо поряд ви онання робіт із ре-
онстр ції.
2.6 Під час ладання до овор підряд на

ви онання робіт із ре онстр ції об'є та обо-
в'яз ово передбачати мови щодо надання під-

рядни ом арантії я ості ви онаних робіт та
встановити арантійні стро и е спл атації об'-
є та.
2.7. Взяти до відома, що фінанс вання про-

е тних робіт, зазначених в п н ті 1 цьо о роз-
порядження, 2013 році б де здійснюватись в
межах по азни ів, передбачених Про рамою
е ономічно о і соціально о розвит м. Києва
на 2013 рі .
2.8. Подати в становленом поряд до Де-

партамент е ономі и та інвестицій ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) інвестиційні
пропозиції щодо в лючення робіт, зазначених
п н ті 1 цьо о розпорядження, до прое тів

про рам е ономічно о і соціально о розвит
м. Києва на 2014 рі та наст пні ро и.
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації з ідно з розподілом обо-
в'яз ів прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації зміст цьо о роз-
порядження.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов'яз ів.

Голова О. Попов

Про затвердження Плану комплектування 
Навчально
методичного центру цивільного захисту та безпеки

життєдіяльності міста Києва слухачами на 2014 рік
Розпорядження № 2171 від 29 листопада 2013 року

Відповідно Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013
року № 444 "Про затвердження Порядку здійснення  навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях",
постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року  № 874 "Про удосконалення системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту", наказу
МНС України від 23 квітня 2002 року № 107 "Про затвердження Типового положення про територіальні курси,
навчально
методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 26 липня 2002 року за № 610/6898, наказу МНС України від 10 липня 2008 року № 514 "Про
затвердження Положення про організацію  навчального процесу з функціонального навчання у мережі
навчально
методичних установ єдиної системи цивільного захисту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 11 серпня 2008 року за № 734/15425, з метою організації підготовки, перепідготовки керівного
складу і працівників підприємств, установ та організацій міста Києва у сфері цивільного захисту:

1. Затвердити План омпле т вання
Навчально-методично о центр цивільно о
захист та безпе и життєдіяльності міста

Києва сл хачами на 2014 рі (далі — План),
що додається.
2. Головам районних в місті Києві держав-

Про зміни у складі комісії з вирішення питань, пов'язаних 
із подарунками, отриманими посадовими особами виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) під час проведення офіційних заходів

Розпорядження № 2172 від 29 листопада 2013 року
У зв'язку з кадровими змінами у складі комісії з вирішення питань, пов'язаних із подарунками, отрима


ними посадовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі

ністрації) під час проведення офіційних заходів:

Затвердити зміни до с лад омісії з вирі-
шення питань, пов'язаних Із подар н ами, от-
риманими посадовими особами ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) під час проведен-
ня офіційних заходів, затверджено о розпо-

рядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 21 березня 2012 ро № 449,
ви лавши йо о в реда ції що додається.

Голова О. Попов



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 18 31 грудня 2013 року

них адміністрацій, ерівни ам підприємств,
станов, ор анізацій та с б`є тів осподарю-
вання м. Києва незалежно від форм влас-
ності направити відповідних працівни ів для
навчання до Навчально-методично о центр
цивільно о захист та безпе и життєдіяль-
ності міста Києва відповідно до затвердже-
но о п н том 1 цьо о розпорядження план .
3. Начальни Навчально-методично о

центр цивільно о захист та безпе и життє-
діяльності міста Києва ор аніз вати під отов-

омандно-начальниць о о с лад та фа-
хівців, на я их поширюється дія за онів
сфері цивільно о захист , відповідно до за-
тверджено о п н том 1 цьо о розпоряджен-
ня План .
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов'яз ів.

Голова О. Попов

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

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

Про організаційні заходи щодо укладення Територіальної угоди
між виконавчим органом Київської міської ради (Київською

міською державною адміністрацією), Спільним
представницьким органом сторони роботодавців на рівні 

м. Києва та Об'єднанням профспілок, організацій профспілок 
у м. Києві "Київська міська рада профспілок" на 2014—2016 роки

Розпорядження № 2188 від 29 листопада 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про соціальний діалог в Україні",

"Про колективні договори і угоди", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про організації
роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності" та з метою забезпечення прав і гарантій праців

ників у сфері трудових і соціальних відносин, попередження соціальної напруги у місті:

1. Затвердити с лад представни ів від ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) до
спільної робочої омісії з під отов и та ла-
дення Територіальної оди між ви онавчим
ор аном Київсь ої місь ої ради (Київсь ою
місь ою державною адміністрацією), Спіль-
ним представниць им ор аном сторони ро-
ботодавців на рівні м. Києва та Об'єднанням
профспіло , ор анізацій профспіло м. Ки-
єві "Київсь а місь а рада профспіло " на
2014—2016 ро и (далі — Територіальна о-
да), що додається.
2. Керівни ам департаментів та інших

стр т рних підрозділів ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), районним в місті
Києві державним адміністраціям після під-
писання Територіальної оди ор аніз вати
її ви онання та забезпечити надання відпо-
відної інформації Департамент соціальної
політи и ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) для за альнення щопівро до 20
числа місяця, що настає за звітним періо-
дом.
3. Департамент соціальної політи и ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації):
3.1. Після ладення Територіальної оди

зареєстр вати її в Міністерстві соціальної по-
літи и У раїни.
3.2. Надавати за альнен інформацію сто-

ронам Територіальної оди за підс м ами
ро — до 10 люто о, за підс м ами шести
місяців — до 10 серпня відповідно о ро .
4. Ком нальній на ово-дослідній станові

"На ово-дослідний інстит т соціально-е о-
номічно о розвит міста" в лючити до с ла-
д тематично о перелі на ово-дослідних
та дослідно- онстр торсь их робіт моніто-
рин ви онання Територіальної оди.
5. 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 26.03.2012 ро № 468 "Про
ор анізаційні заходи щодо ладання Терито-
ріальної оди між ви онавчим ор аном Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою дер-
жавною адміністрацією), Київсь ими місь и-
ми ор анізаціями роботодавців та Об'єднан-
ням профспіло , ор анізацій профспіло м.
Києві "Київсь а місь а рада профспіло " на
2012—2013 ро и".
6. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов'яз ів.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства
"Група впровадження проекту з енергозбереження 

в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 2189 від 29 листопада 2013 року
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, рішення Київської міської ради від 08 лютого

2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", рішення Київської міської ради від 23 жовтня 2013
року № 224/9712 "Про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства "Група впрова

дження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" з метою фінансу

вання проекту "Енергозбереження", рішення Київської міської ради від 23 жовтня 2013 року № 225/9713
"Про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" з метою фінансування проекту
"Термосанація у бюджетних установах міста Києва" та в межах здійснення функцій органу місцевого само

врядування:

1. Затвердити зміни до Стат т ом наль-
но о підприємства "Гр па впровадження
прое т з енер озбереження в адміністра-
тивних і ромадсь их б дівлях м. Києва" ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації), за-
тверджено о розпорядженням Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 02 червня
2004 ро № 933 (в реда ції розпорядження
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 09 червня 2012 ро № 986), що додаю-
ться.

2. Ком нальном підприємств "Гр па
впровадження прое т з енер озбереження в
адміністративних і ромадсь их б дівлях м.
Києва" ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) в становленом поряд зареєстр вати
зміни до Стат т .
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
29.11.2013 № 2189

Зміни до Статуту комунального підприємства "Група впровадження
проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях 
м. Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
(Ідентифі аційний од 25772436)

(Ці зміни є невід'ємною частиною Стат т ом нально о підприємства "Гр па впроваджен-
ня прое т з енер озбереження в адміністративних і ромадсь их б дівлях м. Києва" ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

1. У п н ті 2.1 слова "Гр па впровадження прое т з енер озбереження в адміністративних
та ромадсь их б дівлях м. Києва" ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації)" замінити словами "Гр па впровадження прое т з енер озбере-
ження в адміністративних і ромадсь их б дівлях м. Києва" ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)" відповідних відмін ах; слова "КП "Гр па
впровадження прое т з енер озбереження в адміністративних та ромадсь их б дівлях м. Ки-
єва" замінити словами "КП "Гр па впровадження прое т з енер озбереження в адміністра-
тивних і ромадсь их б дівлях м. Києва" відповідних відмін ах.
2. У п н ті 1.2 слова "відповідном стр т рном підрозділ ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)" замінити словами "Департамент
житлово- ом нальної інфрастр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) (далі — Департамент)".
3. У абзаці др ом п н т 4.7 слова "відповідним стр т рним підрозділом, я ом підпоряд-
оване підприємство" замінити словом "Департаментом".
4. П н т 5.6 ви ласти в та ій реда ції: "5.6. Підприємств встановлюється стат тний апітал

в розмірі 3010,3 тисячі ривень (три мільйони десять тисяч триста ривень), що с ладається в

том числі з обі ових оштів розмірі 3000, З тисяч ривень цільово о фінанс вання на попов-
нення стат тно о апітал ."
5. У п н ті 7.3 слова " ерівни а відповідно о стр т рно о підрозділ ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)" всіх відмін ах замінити
словами "дире тора Департамент ".
6. У підп н тах, 6.2.2, 7.4.6 слова "відповідним стр т рним підрозділом ви онавчо о ор а-

н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)." всіх відмін ах замінити
словом "Департамент" відповідних відмін ах.
7. У п н тах 8.4, 8.5, 8.7 слова "Головне правління ом нальної власності м. Києва" всіх

відмін ах замінити словами "Департамент ом нальної власності м. Києва" відповідних від-
мін ах.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 28 серпня 2009 року № 955 
"Про проведення реконструкції Контрактової площі 

та реставрації будівель і споруд на вул. Петра Сагайдачного,
спорудження пам'ятника Петру Могилі та відновлення
комплексу Гесте та магістрату в Подільському районі"

Розпорядження № 2190 від 29 листопада 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення у відповід


ність до чинного законодавства власних нормативно
правових актів, в межах функцій органу місцевого са

моврядування:

1. 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 28 серпня 2009 № 955 "Про
проведення ре онстр ції Контра тової площі
та реставрації б дівель і спор д на в л. Пет-
ра Са айдачно о, спор дження пам'ятни а

Петр Мо илі та відновлення омпле с Гес-
те та ма істрат в Подільсь ом районі".
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації К -
ч а М. І.

Голова О. Попов

Про передачу функцій замовника по об'єкту "Проектування 
та будівництво водопроводу Д=1200 мм 

на вул. Генерала Жмаченка та Броварському проспекті 
від вул. Алішера Навої до існуючого водопроводу"

Розпорядження № 2191 від 29 листопада 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження виконавчого ор


гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 вересня 2012 року № 1591
"Про передачу функцій замовника будівництва об'єктів від Головного управління капітального будівництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у зв'язку з його ре

організацією", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ком нальном підприємств "Інженер-
ний центр" ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) (далі — КП "Інженерний центр")
в становленом поряд передати П бліч-
ном а ціонерном товариств "А ціонерна
омпанія "Київводо анал" (далі — ПАТ "АК
"Київводо анал") ф н ції замовни а, всі на-
явні до менти, я і засвідч ють права за-
мовни а, прое тно- ошторисн , до овірн ,
б х алтерсь до ментацію, до ментацію,
пов'язан з проведенням процед р за пі-
вель, та інформацію, я а є важливою для їх
здійснення відповідно до чинно о за оно-
давства по об'є т "Прое т вання та б дів-
ництво водопровод Д=1200 мм на в л. Ге-
нерала Жмачен а та Броварсь ом проспе -
ті від в л. Алішера Навої до існ ючо о водо-
провод ".
2. Департамент житлово- ом нальної ін-

фрастр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) разом з ПАТ "АК "Київводо анал"
надати в становленом поряд до Департа-
мент е ономі и та інвестицій ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-

ої державної адміністрації) інвестиційні про-
позиції до прое т про рам е ономічно о і
соціально о розвит м. Києва на 2014 рі та
наст пні ро и по об'є т , зазначеном п н -
ті 1 цьо о розпорядження.
3. ПАТ "АК "Київводо анал" забезпечити

подальше ви онання б дівельних, прое тних
та інших робіт з метою введення об'є та в
е спл атацію з ідно з про рамами е ономіч-
но о і соціально о розвит м. Києва на від-
повідний рі .
4. Позицію 31 додат а до розпорядження

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
11 вересня 2012 ро № 1591 "Про передач
ф н цій замовни а б дівництва об'є тів від
Головно о правління апітально о б дівниц-
тва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
зв'яз з йо о реор анізацією" ви лючити.
5. 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.

Голова О. Попов



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 1931 грудня 2013 року

Про затвердження Комплексної схеми 
розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового,

соціально
культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності в м. Києві

Розпорядження № 2251 від 13 грудня 2013 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто

герой Київ", "Про благоустрій населених пунктів", статті 28 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності", наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово
комунального господар

ства України від 21 жовтня 2011 року № 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада
2011 року за № 1330/20068, рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 70/8354 "Про затвер

дження Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на
2013
2015 роки", на виконання пункту 1 рішення Київської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154
"Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально
культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві", з метою вирішення питань роз

міщення та функціонування тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально
культурного чи ін

шого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території м. Києва, в межах функцій орга

ну місцевого самоврядування:

1. Затвердити Компле сн схем розмі-
щення тимчасових спор д тор овельно о, по-
б тово о, соціально- льт рно о чи іншо о
призначення для здійснення підприємниць ої
діяльності в м. Києві, що додається (далі-
Компле сна схема).
2. Взяти до відома, що стр т рні підрозді-

ли ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації,
підприємства, станови та ор анізації, що за-
сновані на ом нальній власності територі-
альної ромади міста Києва, задіяні процесі
впоряд вання розміщення тимчасових спо-
р д тор овельно о, поб тово о, соціально-
льт рно о чи іншо о призначення для

здійснення підприємниць ої діяльності в м.
Києві здійснюють обмін даними в інтеропера-
бельном режимі через Веб-портал Ком-
пле сної схеми розміщення тимчасових спо-
р д тор овельно о, поб тово о, соціально-
льт рно о чи іншо о призначення для

здійснення підприємниць ої діяльності в
м. Києві, я ий є с ладовою інформаційно-
техноло ічної інфрастр т ри Місь ої інфор-
маційно-аналітичної системи забезпечення
містоб дівної діяльності міста Києва "Місто-
б дівний адастр Києва".
3. Встановити, що зміни до Компле сної

схеми частині зміни місць розміщення та
ф н ціонально о призначення тимчасових
спор д тор овельно о, поб тово о, соціаль-
но- льт рно о чи іншо о призначення для
здійснення підприємниць ої діяльності в
м. Києві вносяться не частіше, я один раз на
рі .
4. Це розпорядження набирає чинності з

дня йо о оприлюднення.
5. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Голова О. Попов

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

адміністрації) від 02 вересня 2013 року № 1511"Про затвердження
змін до статутів протитуберкульозних установ охорони здоров'я

м. Києва"
Розпорядження № 2192 від 29 листопада 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою виправлення
технічної помилки, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У змінах до Стат т Київсь ої місь ої дитячої лінічної т бер льозної лі арні, затверджених
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) від 02 вересня 2013 ро № 1511, слова та цифри "Ідентифі аційний од 22871244"
замінити словами та цифрами "Ідентифі аційний од 01993687".

Голова О. Попов

Про затвердження змін 
до адресних переліків об'єктів 

для виконання робіт з капітального ремонту 
житлового фонду 

в місті Києві у 2013 році
Розпорядження № 2197 від 4 грудня 2013 року

Відповідно до статті 15 Житлового кодексу Української РСР, підпункту 1 пункту "а" частини першої статті
30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 08 лютого
2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", враховуючи розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 листопада 2013 року № 2134 "Про
перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово
комунальної інфра

структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2013
рік", пункту 26 протоколу постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально
економіч

ного розвитку від 26.11.2013 № 20/146 та з метою утримання житлового фонду в місті Києві в належному тех

нічному стані, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до адресно о перелі
об'є тів для ви онання робіт з апітально о
ремонт по рівель житлових б дин ів місті
Києві в 2013 році, затверджено о розпоря-
дженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 29 вітня 2013 ро № 658, ви лав-
ши йо о новій реда ції, що додається.
2. Затвердити зміни до адресно о перелі

об'є тів для ви онання робіт з апітально о
ремонт фасадів житлових б дин ів місті
Києві в 2013 році, затверджено о розпоря-
дженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 29 вітня 2013 ро № 658, ви лав-
ши йо о новій реда ції, що додається.
3. Затвердити зміни до адресно о перелі-
об'є тів для ви онання робіт з апіталь-

но о ремонт вн трішньоб дин ових мереж
та сходових літин житлових б дин ів міс-
ті Києві в 2013 році, затверджено о розпо-
рядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) від 29 вітня 2013 ро № 658,
ви лавши йо о новій реда ції, що додаєть-
ся.
4. У п н ті 5 розпорядження ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) від 29 вітня 2013
ро № 658 "Про затвердження адресних пе-
релі ів об`є тів для ви онання робіт з апі-
тально о ремонт житлово о фонд в місті
Києві 2013 році" цифри "35000,00" заміни-
ти цифрами "25184,50".

Голова О. Попов

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

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

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

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

адміністрації) від 27 травня 2013 року № 796 "Про затвердження
адресного переліку об'єктів виконання робіт з облаштування
ігрових та спортивних майданчиків у місті Києві в 2013 році"

Розпорядження № 2198 від 4 грудня 2013 року

Відповідно до статті 15 Житлового кодексу Української РСР, підпункту 1 пункту "а" частини першої статті
30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 08 лютого
2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", враховуючи розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 листопада 2013 року № 2134 "Про
перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово
комунальної інфра

структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2013
рік", пункту 26 протоколу постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально
економіч

ного розвитку від 26.11.2013 № 20/146 та з метою забезпечення належних умов для фізичного розвитку ді

тей, створення умов для занять фізичною культурою населення за місцем проживання та у місцях масового
відпочинку:

1. Унести до розпорядження ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 27 трав-
ня 2013 ро № 796 "Про затвердження ад-
ресно о перелі об'є тів ви онання робіт з
облашт вання і рових та спортивних май-
данчи ів місті Києві в 2013 році" та і змі-
ни:
1.1. За олово розпорядження після слова

"році" доповнити словами "та адресно о пе-
релі об'є тів ви онання робіт з асфальт -
вання приб дин ових територій та між вар-
тальних проїздів місті Києві в 2013 році".
1.2. Доповнити розпорядження після п н -

т 1 новим п н том 2 та о о зміст :
"2. Затвердити адресний перелі об'є тів

ви онання робіт з асфальт вання приб дин-
ових територій та між вартальних проїздів
місті Києві в 2013 році, що додається".
У зв'яз з цим п н ти 2-4 вважати п н та-

ми 3-5 відповідно.
1.3. Доповнити розпорядження адресним

перелі ом об'є тів ви онання робіт з асфаль-
т вання приб дин ових територій та між вар-
тальних проїздів місті Києві 2013 році, що
додається.
1.4. Доповнити розпорядження після п н -

т 3 новим п н том 4 та о о зміст :
"4. Визначити замовни ом ви онання ро-

біт, зазначених п н ті 2 цьо о розпоряджен-

ня, Ком нальне підприємство "Дире ція з а-
пітально о б дівництва та ре онстр ції "Ки-
ївб дре онстр ція" в частині ви онання но-
вих об'є тів 2013 ро . ".
У зв'яз з цим п н ти 4, 5 вважати п н та-

ми 5, 6 відповідно.
1.5. П н т 5 розпорядження ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) від 27 травня
2013 ро № 796, ви ласти новій реда ції:
"5. Департамент житлово- ом нальної ін-

фрастр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) профінанс вати ви онання робіт,
зазначених п н тах 1, 2 цьо о розпоря-
дження, за рах но бюджетних оштів на
2013 рі за одом тимчасової ласифі ації ви-
дат ів та редит вання місцевих бюджетів
100101 "Житлово-е спл атаційне осподар-
ство" в с мі 19815,50 тис. рн..
2. Затвердити зміни до адресно о перелі

об'є тів ви онання робіт з облашт вання і -
рових та спортивних майданчи ів місті Ки-
єві в 2013 році, затверджено о розпоряджен-
ням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 27 травня 2013 ро № 796, ви лавши йо-
о новій реда ції, що додається.

Голова О. Попов

Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
"Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва 
на 2013 рік"

Розпорядження № 2200 від 6 грудня 2013 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України "Про місцеве са


моврядування в Україні", статті 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Схвалити прое т рішення Київсь ої місь-
ої ради "Про внесення змін до рішення Ки-
ївсь ої місь ої ради від 08 люто о 2013 ро
№ 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013
рі ", що додається.
2. Департамент фінансів ви онавчо о ор-

ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) подати на роз ляд та
затвердження Київсь ої місь ої ради прое т

рішення "Про внесення змін до рішення Київ-
сь ої місь ої ради від 08 люто о 2013
№ 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013
рі ".
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження залишаю за собою.

Голова О. Попов

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 2201 від 6 грудня 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек

лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон

цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ

ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Продовжити стро дії дозволів на розмі-
щення зовнішньої ре лами (далі — дозволи)
з ідно з додат ом до цьо о розпорядження
іль ості 3 дозволів.
2. Відповідальність за розміщення та е с-

пл атацію ре ламних засобів з дотриманням
норм техні и безпе и, пожежної безпе и і са-
нітарних норм по ласти на розповсюдж вачів
зовнішньої ре лами.
3. Встановити, що дозволи, стро дії я их

продовжено з ідно з додат ом до цьо о роз-
порядження, є дійсними до за інчення стро
їх дії, а випад змін за альномісь их ви-

мо ах (підходах) щодо розташ вання зовніш-
ньої ре лами, я і з мовлюють неможливість
розташ вання відповідних ре ламних засо-
бів — до настання та их змін за альномісь-
их вимо ах (підходах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації — ерів-
ни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) П занова О. Г.

Голова О. Попов



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 20 31 грудня 2013 року

Про надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 2202 від 6 грудня 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну

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

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої� ре�лами� (далі —� дозволи)� з�ідно� з� до-

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

17�дозволів.

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

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

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

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

зовнішньої�ре�лами.

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

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійсни-

ми�до�за�інчення�стро���їх�дії,�а���випад���змін

�� за�альномісь�их� вимо�ах� (підходах)� щодо

розташ�вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і�з�мов-

люють� неможливість� розташ�вання� відповід-

них� ре�ламних� засобів —� до� настання� та�их

змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах).

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

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

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

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

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

міністрації)�П�занова�О.�Г.

Голова О. Попов

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

Про надання погоджень 
на розміщення реклами на транспорті 

комунальної власності територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 2204 від 6 грудня 2013 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", розділу III Поряд)
ку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011
року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Надати� по�одження� на� розміщення

ре�лами�на�транспорті��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�(да-

лі —�по�одження)�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо-

�о�розпорядження����іль�ості�2�по�оджень.

2.� Встановити,� що� по�одження,� надані

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

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

випад��� змін� �� за�альномісь�их� вимо�ах

(підходах)�щодо� розташ�вання� ре�лами� на

транспорті��ом�нальної�власності�територі-

альної� �ромади� міста� Києва,� я�і� з�мовлю-

ють�неможливість�її�розташ�вання —�до�на-

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

�ах�(підходах).

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

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

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

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

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

жавної�адміністрації)�П�занова�О.�Г.

Голова О. Попов

Про реконструкцію фасадів 
загальноосвітніх навчальних закладів 

в Оболонському районі
Розпорядження № 2205 від 6 грудня 2013 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи містобудування",
"Про регулювання містобудівної діяльності", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві
державними адміністраціями окремих повноважень", в межах повноважень органу місцевого самовряду)
вання:

1.� Визначити� Оболонсь��� районн�� в� місті

Києві� державн�� адміністрацію� замовни�ом

прое�т�вання� та� ре�онстр��ції� фасадів� за-

�альноосвітніх� навчальних� за�ладів� з�ідно� з

перелі�ом,�що�додається,�за��мови�ви�онан-

ня�п�н�т��2�цьо�о�розпорядження.

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

жавній�адміністрації:

2.1.�Забезпечити�в��становленом��поряд��

оформлення� права� �орист�вання� земельни-

ми�ділян�ами.

2.2.� Одержати� в� �становленом�� поряд��

вихідні�дані�на�прое�т�вання.

2.3.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд���прое�тно-�ошто-

рисної�до��ментації.

2.4.� Визначити� в� �становленом�� поряд��

�енеральні� прое�тн�� та� підрядн�� ор�анізації

для� ви�онання� робіт,� зазначених� �� п�н�ті� 1

цьо�о�розпорядження.

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

нодавства�щодо� поряд��� ви�онання� робіт� із

ре�онстр��ції.

2.6.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд��на

ре�онстр��цію�об'є�тів�обов'яз�ово�передба-

чати� �мови�щодо� надання� підрядни�ами� �а-

рантій� я�ості� ви�онаних� робіт� та� встановити

�арантійні�стро�и�е�спл�атації�об'є�тів.

2.7.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�про-

е�тних�робіт,�зазначених�в�п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження,���2013�році�б�де�здійснюватись

в� межах� по�азни�ів,� передбачених� Про�ра-

мою�е�ономічно�о� і� соціально�о� розвит���м.

Києва�на�2013�рі�.

2.8.� Подати� в� �становленом�� поряд��� до

Департамент�� е�ономі�и� та� інвестицій� ви�о-

навчо�о� ор�ан�� Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�інвести-

ційні� пропозиції� щодо� в�лючення� робіт,� за-

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

прое�тів�про�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о

розвит���м.�Києва�на�2014�рі��та�наст�пні�ро-

�и.

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

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

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

розподілом�обов'яз�ів.

Голова О. Попов

Про створення робочої групи 
з питань реалізації завдань, 

визначених рішенням Київської міської ради 
від 22 травня 2013 року № 340/9397 

"Про деякі заходи щодо впорядкування
руху вантажних автомобілів у м. Києві"

Розпорядження № 2206 від 6 грудня 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про автомобільний транспорт",

рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 340/9397 "Про деякі заходи щодо впорядкування

руху вантажних автомобілів у м. Києві", з метою забезпечення належної взаємодії структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) під час формуван)
ня інвестиційних пропозицій для залучення інвесторів до фінансування будівництва та експлуатації багато)
рівневих паркінгів в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Створити�робоч���р�п��з�питань�реалі-

зації� завдань,� визначених� рішенням� Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�22�травня�2013�ро��

№ 340/9397� "Про� дея�і� заходи�щодо� впо-

ряд��вання�р�х��вантажних�автомобілів���м.

Києві"�(далі —�робоча��р�па)�та�затвердити

її�с�лад,�що�додається.

2.�Голові�робочої��р�пи���разі�необхідно-

сті�вносити�зміни�до�с�лад��робочої��р�пи.

3.�Визначити�основним�завданням�робо-

чої��р�пи�під�отов���та�подання�ви�онавчо-

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

місь�ій�державній�адміністрації)�відповідних

матеріалів�стосовно�розвит���транспортної

інфрастр��т�ри�в�рам�ах�ви�онання�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22�травня�2013

ро���№ 340/9397� "Про� дея�і� заходи�щодо

впоряд��вання� р�х�� вантажних� автомобілів

��м.�Києві".

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

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Костю�а�М.�Д.

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 31 серпня 2007 року № 1153 
"Про реєстрацію Статуту релігійної громади 

парафії на честь Св. мучениці Раїси 
у Дарницькому районі м. Києва 

Української Православної Церкви"
Розпорядження № 2207 від 6 грудня 2013 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", враховуючи заяву
настоятеля, голови парафіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади парафії на честь Св.
мучениці Раїси у Дарницькому районі м. Києва Української Православної Церкви від 26 вересня 2013 року
та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 24 березня 2013 року № 1, в межах функ)
цій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати� зміни� до� Стат�т�� релі�ій-

ної� �ромади�парафії� на� честь�Св.�м�чениці

Раїси���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�У�ра-

їнсь�ої�Православної�Цер�ви,�зареєстрова-

но�о� розпорядженням� ви�онавчо�о� ор�ан�

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

державної�адміністрації)�від�31�серпня�2007

ро���№ 1153,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�-

ції,�що�додається.

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 14 червня 2013 року № 943 
"Про заходи щодо впорядкування розміщення 

та демонтажу тимчасових споруд 
на території міста Києва"

Розпорядження № 2215 від 9 грудня 2013 року
Відповідно до статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 9, 39 Закону Укра)

їни "Про благоустрій населених пунктів", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішен)
ня Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва", у
зв'язку з кадровими змінами та необхідністю зменшення складу комісії з питань впорядкування розміщен)
ня та демонтажу тимчасових споруд на території міста Києва, в межах функцій органу місцевого самовря)
дування:

1.�Затвердити�до�с�лад���омісії�з�питань

впоряд��вання� розміщення� та� демонтаж�

тимчасових� спор�д� на� території� міста� Ки-

єва,�затверджено�о�розпорядженням�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�14

червня�2013�ро���№ 943,�та�і�зміни:

1.1.�Вивести�зі�с�лад���омісії:

Давиден�а� Оле�сія� Володимировича —

деп�тата� Київсь�ої� місь�ої� ради� (за� з�о-

дою);

Дмитр��а� Юрія� Павловича —� деп�тата

Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою);

Іщ��а� Оле�а� Васильовича —� заст�пни�а

�олови�Голосіївсь�ої� районної� в�місті�Києві

державної�адміністрації;

Константинова� Назара� Петровича —� на-

чальни�а� �правління�про��рат�ри�м.�Києва

(за�з�одою);

Лозово�о� Василя� Борисовича —� заст�п-

ни�а� �олови� Дарниць�ої� районної� в� місті

Києві�державної�адміністрації;

С�ма�а�Ві�тора�Леонідовича —�заст�пни-

�а� начальни�а� �оловно�о� відділ�� е�ономіч-

ної� безпе�и� �правління� СБУ� �� м.� Києві� (за

з�одою);

Яроша� Геор�ія� Володимировича —� на-

чальни�а� відділ�� по�боротьбі� з� ор�анізова-

ною�злочинністю�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві

(за�з�одою).

1.2.�Увести�до�с�лад���омісії:

К�зьмен�а� Анатолія� Михайловича —� за-

ст�пни�а��олови�Дарниць�ої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації;

Рибчин�а�Дмитра�Ві�торовича —�заст�п-

ни�а� �олови� Голосіївсь�ої� районної� в� місті

Києві�державної�адміністрації;

Чапчая� Андрія� Оле�сандровича —� ви�о-

н�ючо�о� обов'яз�и� начальни�а� Управління

по� боротьбі� з� ор�анізованою� злочинністю

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

Києві�(за�з�одою).

2.�Абзац�третій�п�н�т��3.4��лави�3�поло-

ження�про��омісію�з�питань�впоряд��вання

розміщення�та�демонтаж��тимчасових�спо-

р�д�на�території�міста�Києва,�затверджено-

�о� розпорядженням� ви�онавчо�о� ор�ан�

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

державної� адміністрації)� від� 14� червня

2013�ро���№ 943,�ви�ласти�в� та�ій�реда�-

ції:

"Засідання�Комісії�є�правомочними,�я�що

на�ньом��прис�тні�більше�половини�членів�її

за�ально�о� с�лад�.� Деле��вання� членами

Комісії� своїх� повноважень� іншим� особам

доп�с�ається�тіль�и���разі�наявності�від�них

відповідно�о�письмово�о�звернення.".

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

рядження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�Гол�бчен�а�А.�К.

Голова О. Попов



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 2131 грудня 2013 року

1.�Утворити� �омісію� з�роз�ляд�� заяв�про

можливість�розміщення�тимчасових�спор�д

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

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

здійснення� підприємниць�ої� діяльності� на

території� м.� Києва� та� затвердити� її� с�лад,

що�додається.

2.� Затвердити� Положення� про� �омісію� з

роз�ляд�� заяв� про� можливість� розміщення

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

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

чення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяль-

ності�на�території�м.�Києва,�що�додається.

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

те�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації)�відповідно�до�вимо��на�аз��Мініс-

терства� ре�іонально�о� розвит��,� б�дівниц-

тва�та�житлово-�ом�нально�о��осподарства

У�раїни� від� 21� жовтня� 2011� ро��� № 244

Про утворення комісії 
з розгляду заяв про можливість 
розміщення тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально)культурного 
чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності на території 
м. Києва

Розпорядження № 2354 від 30 грудня 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто)

герой Київ", "Про благоустрій населених пунктів", статті 28 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності", наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово)комунального господар)
ства України від 21 жовтня 2011 року № 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада
2011 року за № 1330/20068, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 13 грудня 2013 року № 2251 "Про затвердження Комплексної схеми розміщен)
ня тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально)культурного чи іншого призначення для здійс)
нення підприємницької діяльності в м. Києві", з метою вирішення питань розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально)культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності на території м. Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Голосіївській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2013 рік
Розпорядження № 2210 від 9 грудня 2013 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в
Україні", "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року
№ 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і на)
дання кредитів з бюджету", рішення Київської міської ради від 8 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет
міста Києва на 2013 рік", з метою забезпечення виконання комунальними некомерційними підприємствами,
створеними для впровадження пілотного проекту по реорганізації засад первинної медико)санітарної до)
помоги в місті Києві, своїх статутних функцій та завдань:

1.� Затвердити� перерозподіл� видат�ів� спо-

живання���с�мі�2478248��рн,�передбачених�Го-

лосіївсь�ій� районній� в� місті� Києві� державній

адміністрації� на� 2013� рі�� �� за�альном��фонді

бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально�о�об-

ся��� бюджетних� призначень,� шляхом� змен-

шення�видат�ів�споживання�по��од��тимчасо-

вої��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�міс-

цевих�бюджетів�080800�"Центри�первинної�ме-

дичної� (меди�о-санітарної)� допомо�и"� та

збільшення�видат�ів�споживання�по��од��тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання

місцевих�бюджетів�080400�"Спеціалізовані�по-

лі�ліні�и�(в�том��числі�диспансери,�меди�о-са-

нітарні�частини,�перес�вні��онс�льтативні�діа-

�ностичні�центри�тощо)",�я�і�не�мають�ліж�ово-

�о�фонд�,�з�ідно�з�додат�ом,�що�додається.

2.� Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній� адміністрації� забезпечити� подання� на

по�одження�перерозподіл��видат�ів,�передба-

чено�о� п�н�том� 1� цьо�о� розпорядження,� до

постійної� �омісії� Київсь�ої� місь�ої� ради� з� пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної� адміністрації)� внести� відповідні

зміни� до� розпис�� місцево�о� бюджет�� після

по�одження�в� �становленом��поряд���пере-

розподіл�� видат�ів,� передбачено�о� п�н�том

1�цьо�о�розпорядження,�з�постійною��омісію

Київсь�ої�м� ісь�ої�ради�з�питань�бюджет��та

соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова О. Попов

Про розподіл трансфертів 
з державного бюджету

Розпорядження № 2211 від 9 грудня 2013 року
На підставі частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 2013 року № 865 "Про внесення змін до Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з дер)
жавного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енер)
гію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та
постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та по)
слуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджу)
валися органами державної влади чи місцевого самоврядування" та з метою погашення заборгованості з
різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

1.� Врах�вати� збільшення� надходжень� до

за�ально�о� фонд�� бюджет�� міста� Києва� за

рах�но��с�бвенції�з�державно�о�бюджет��міс-

цевим�бюджетам�на�по�ашення�забор�овано-

сті� з� різниці� в� тарифах� на� теплов�� енер�ію,

посл��и� з� централізовано�о� водопостачання

та� водовідведення,� що� вироблялися,� транс-

порт�валися� та� постачалися� населенню,� я�а

вини�ла���зв'яз���з�невідповідністю�фа�тичної

вартості�теплової�енер�ії�та�посл���з�центра-

лізовано�о�водопостачання�та�водовідведен-

ня�тарифам,�що�затвердж�валися�та/або�по-

�одж�валися� ор�анами� державної� влади� чи

місцево�о�самовряд�вання,���2013�році�на�с�-

м��419 324,8�тис.��рн.

2.� Врах�вати� зменшення� надходжень� до

спеціально�о�фонд��бюджет��міста�Києва�по

с�бвенції� з� державно�о� бюджет�� місцевим

бюджетам� на� по�ашення� забор�ованості� з

різниці�в�тарифах�на�теплов��енер�ію,�посл�-

�и�з�централізовано�о�водопостачання�та�во-

довідведення,�що� вироблялися,� транспорт�-

валися�та�постачалися�населенню,�я�а�вини�-

ла���зв'яз���з�невідповідністю фа�тичної�вар-

тості�теплової�енер�ії�та�посл���з�централізо-

вано�о� водопостачання� та� водовідведення

тарифам,�що� затвердж�валися� та/або� по�о-

дж�валися�ор�анами�державної�влади�чи�міс-

цево�о�самовряд�вання,���2013�році�на�с�м�

901 437,3�тис.��рн.

3.�Спрям�вати��ошти:

3.1.� С�бвенції� з� державно�о� бюджет��міс-

цевим�бюджетам�на�по�ашення�забор�овано-

сті� з� різниці� в� тарифах� на� теплов�� енер�ію,

посл��и� з� централізовано�о� водопостачання

та� водовідведення,� що� вироблялися,� транс-

порт�валися� та� постачалися� населенню,� я�а

вини�ла���зв'яз���з�невідповідністю�фа�тичної

вартості�теплової�енер�ії�та�посл���з�центра-

лізовано�о�водопостачання�та�водовідведен-

ня�тарифам,�що�затвердж�валися�та/або�по-

�одж�валися� ор�анами� державної� влади� чи

місцево�о� самовряд�вання� на� видат�и� за-

�ально�о�фонд��бюджет��міста�Києва��олов-

ном�� розпорядни��� �оштів —� Департамент�

житлово-�ом�нальної� інфрастр��т�ри� ви�о-

навчо�о� ор�ан�� Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київ-

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)� �� с�мі

419 324,8�тис.��рн.

3.2.�С�бвенції�з�державно�о�бюджет��місце-

вим�бюджетам�на�по�ашення�забор�ованості�з

різниці�в�тарифах�на�теплов��енер�ію,�посл��и

з� централізовано�о� водопостачання� та� водо-

відведення,�що�вироблялися,�транспорт�вали-

ся� та� постачалися� населенню,� я�а� вини�ла� �

зв'яз��� з� невідповідністю� фа�тичної� вартості

теплової�енер�ії�та�посл���з�централізовано�о

водопостачання� та� водовідведення� тарифам,

що� затвердж�валися� та/або� по�одж�валися

ор�анами�державної�влади�чи�місцево�о�само-

вряд�вання� на� видат�и� спеціально�о� фонд�

бюджет��міста�Києва��оловном��розпорядни��

�оштів —�Департамент��житлово-�ом�нальної

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

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

ністрації)���с�мі�595 131,8�тис.��рн.

4.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної� адміністрації)� врах�вати� в�азані� в

п.�п.1,�2,�3�цьо�о�розпорядження�зміни���про-

е�ті�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�"Про�вне-

сення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�08�люто�о�2013�ро���№ 3/9060�"Про�бю-

джет�міста�Києва�на�2013�рі�".

5.�Контроль�за�ви�онанням�розпорядження

по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�Крамарен�а�Р.�М.

Голова О. Попов

Про скасування дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 2213 від 9 грудня 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затверджено)
го рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.�С�ас�вати�4�дозволів�на�розміщення�зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації —��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�П�занова�О.�Г.

Голова О. Попов

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

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

Про прийняття)передачу 
каналізаційної мережі

Розпорядження № 2214 від 9 грудня 2013 року
Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь)

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери)
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної ін)
фраструктури", враховуючи звернення дочірнього підприємства "ЕКСТРІМ ПЛЮС" (лист від 10 вересня 2012
року № 35), з метою надійного утримання інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самовря)
дування:

1.�Прийняти�безоплатно�від�дочірньо�о�під-

приємства�"ЕКСТРІМ�ПЛЮС"�до��ом�нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

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

п�блічном�� а�ціонерном�� товариств�� "А�ціо-

нерна��омпанія� "Київводо�анал"��аналізацій-

н��мереж��з�ідно�з�додат�ом,�в�межах�та�на

�мовах,�визначених�До�овором�на�володіння

та��орист�вання�майном�територіальної��ро-

мади�м.�Києва�від�01��р�дня�2006�ро���(зі�змі-

нами� та� доповненнями),� я�ий� ��ладено� між

від�ритим� а�ціонерним� товариством� "А�ціо-

нерна��омпанія�"Київводо�анал"�та�Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією.

2.� Департамент�� �ом�нальної� власності

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

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

адміністрації)� забезпечити� �� встановлено-

м�� поряд��� прийняття-передач�� �аналіза-

ційної� мережі,� зазначеної� �� п�н�ті� 1� цьо�о

розпорядження.

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

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

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

розподілом�обов'яз�ів.

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 11 травня 2010 року № 348 
"Про реєстрацію Статуту релігійної громади парафії 

на честь святого апостола Марка 
у Дніпровському районі м. Києва 

Української Православної Церкви"
Розпорядження № 2216 від 9 грудня 2013 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та враховуючи заяву
настоятеля, голови парафіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади парафії на честь
святого апостола Марка у Дніпровському районі м. Києва Української Православної Церкви від 26 вересня
2013 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 28 серпня 2013 року № 1, в ме)
жах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати� зміни� до� Стат�т�� релі�ій-

ної��ромади�парафії�на�честь�свято�о�апос-

тола�Мар�а���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви,�заре-

єстровано�о� розпорядженням� ви�онавчо�о

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

місь�ої� державної� адміністрації)� від� 11

травня�2010�ро���№ 348,�ви�лавши�йо�о�в

новій�реда�ції,�що�додається.

Голова О. Попов



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 22 31  грудня 2013 року

СКЛАД
комісії з розгляду заяв про можливість розміщення 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально)культурного 
чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності 

на території м. Києва

Гол�бчен�о�Анатолій�Костянтинович�–�перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації,��олова��омісії

Вавриш�Андрій�Валентинович�–�заст�пни��дире�тора�Департамент��містоб�д�вання�та

архіте�т�ри�–�начальни��сл�жби�Містоб�дівно�о��адастр�,�перший�заст�пни���олови��омі-

сії

Гол�бов� Станіслав� Михайлович� –� заст�пни�� дире�тора� Департамент� —� начальни�

�правління� тор�івлі� та�поб�т��Департамент��промисловості� та�розвит���підприємництва,

заст�пни���олови��омісії

Горбач�Оле�сандр�Оле�сандрович��–�заст�пни��начальни�а��правління�ландшафтної�ар-

хіте�т�ри�та��омпле�сно�о�бла�о�строю –�начальни��відділ��з�питань�ре�лами�та�тимчасо-

вих�спор�д�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри,�се�ретар��омісії

Аврамен�о� Сер�ій� Петрович� –� заст�пни�� �енерально�о� дире�тора� з� �орпоративно�о

�правління�ПАТ�"А�ціонерна��омпанія�"Київводо�анал"�(за�з�одою)

Ба�ан�Анатолій�Оле�сійович�–�перший�заст�пни���олови�Шевчен�івсь�ої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації

Б�ря��Оле�сандр�Володимирович�–�начальни��відділ���провадження�та�е�спл�атації�ав-

тотранспортної�системи��правління�дорожнім�р�хом�УДАІ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві� (за

з�одою)

Б�ханець� Р�слан� Іванович� –� заст�пни�� Головно�о� державно�о� інспе�тора� з� на�ляд�� �

сфері�пожежної�та�техно�енної�безпе�и���місті�Києві�(за�з�одою)

Гота� Андрій� Оле�ович� –� перший� заст�пни�� �олови�Деснянсь�ої� районної� в� місті� Києві

державної�адміністрації

Денисю��Людмила�Всеволодівна�–�дире�тор�Департамент��промисловості�та�розвит��

підприємництва

Дзюба�Лариса�Ми�олаївна�–�заст�пни��начальни�а��правління�тор�івлі�та�поб�т��Депар-

тамент��промисловості�та�розвит���підприємництва

Зелений�Петро�Пилипович��–�начальни��сл�жби��онтролю�стан��охоронних�зон�еле�тро-

технічно�о�Департамент��технічної�дире�ції�ПАТ�"Київенер�о"�(за�з�одою)

Корот�іх�Ганна�Анатолівна��–�заст�пни���олови�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації

Лелю��Роман�В’ячеславович�–��ерівни��апарат��Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації

Мос�алевич�Станіслав�Володимирович�–�заст�пни���олови�Оболонсь�ої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації

Новиць�ий� Дмитро� Юрійович� –� дире�тор� Департамент�� житлово-�ом�нальної� інфра-

стр��т�ри

Нов�ородсь�ий�Сер�ій�Оле�сандрович�–�заст�пни��начальни�а�Управління�охорони���ль-

т�рної�спадщини

Рибчен�о� Дмитро� Ві�торович� –� заст�пни�� �олови� Голосіївсь�ої� районної� в� місті� Києві

державної�адміністрації

Рижен�о�Юрій�Ми�олайович�–�перший�заст�пни���олови�Печерсь�ої�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації

Рев’ю�� Андріян�Михайлович� –� заст�пни�� �олови� Солом'янсь�ої� районної� в� місті� Києві

державної�адміністрації

Садовой�Сер�ій�Ми�олайович�–�дире�тор�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збе-

реження�природно�о�середовища

Солошен�о�В'ячеслав�Володимирович�–�дире�тор��ом�нально�о�підприємства�"Київбла-

�о�стрій"

Стволов�Ві�тор�Леонідович�–�заст�пни���олови�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації

Тимчен�о�Бо�дан�Ві�торович�–�заст�пни��дире�тора�Департамент��транспортної�інфра-

стр��т�ри —�начальни���правління�розвит���транспортної�інфрастр��т�ри

Ш�вара�Оле�сандр�Ми�олайович�–�заст�пни���олови�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації�

Ш�тен�о� Віта� Леонідівна� –� заст�пни�� начальни�а� �правління� тор�івлі� та� поб�т� —� на-

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

Самохін�Оле�сій�Юрійович�–�дире�тор��ом�нально�о�підприємства�"Світоч"

Дмитр���Юрій�Павлович�–�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Я�овч���Михайло�Юрійович�–�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Тищен�о�Ві�тор�Іванович�–�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Комарниць�ий�Денис�Сер�ійович�–�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Ліщен�о�Оле�сандр�Васильович�–�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Гріню��Ві�тор�Ростиславович�–�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Слободян�Роман�Бо�данович�–�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Філіппов�Володимир�Ві�торович�–�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Пабат�Оле�сандр�Ві�торович�–�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Давиден�о�Оле�сій�Володимирович�–�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

14.�Се�ретар��омісії:

здійснює�ор�анізаційне�та�до��ментальне�забезпечення�роботи�Комісії;

форм�є�та�по�одж�є�з��оловою��омісії�порядо��денний;

по�одж�є�з��оловою��омісії�дат��та�місце�проведення�засідання�Комісії;

інформ�є�членів��омісії�про�час�і�місце�проведення�засідань;

�за�альнює�матеріали�з�питань,�я�і�передбачається�винести�на�роз�ляд�Комісії;

несе�відповідальність�за�під�отов���проведення�засідань�Комісії,�надання�матеріалів�та

відомостей,�необхідних�для�проведення�засідань�Комісії;

оформляє�прото�оли�засідань�Комісії.

15.� Рез�льтати� роботи� Комісії� оформляються� прото�олом.� Прото�ол� засідання� �омісії

підпис�є�се�ретар��омісії�та�затвердж�є��олов�ючий�на�засіданні��омісії.

16.�Рішення�Комісії�може�б�ти�ос�аржене�в�поряд��,�встановленом��за�онодавством.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державно�адміністрації)

від�30��р�дня�2013�ро���№�2354

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

від�30��р�дня�2013�ро���№�2354

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду заяв про можливість розміщення 

тимчасових споруд торговельного, побутового, 
соціально)культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності на території м. Києва

1.�Комісія�з�роз�ляд��заяв�про�можливість�розміщення�тимчасових�спор�д�тор�овельно-

�о,� поб�тово�о,� соціально-��льт�рно�о� чи� іншо�о�призначення�для� здійснення�підприєм-

ниць�ої�діяльності�на�території�м.�Києва�(далі —�Комісія)�є��онс�льтаційно-дорадчим�ор-

�аном�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адмініс-

трації)� з� питань� з� роз�ляд�� заяв� про�можливість� розміщення� тимчасових� спор�д� тор�о-

вельно�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи� іншо�о�призначення�для�здійснення�під-

приємниць�ої�діяльності�(далі —�ТС)�на�території�м.�Києва.

2.�Комісія���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�поста-

новами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,

на�азами�міністерств�та�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішеннями�Київсь�ої

місь�ої� ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о� �олови� та� ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�іншими�нормативно-право-

вими�а�тами,�а�та�ож�цим�Положенням.

3.�Основними�завданнями�Комісії�є:

3.1.�Роз�ляд�заяв�та�інших�до��ментів�від�с�б’є�тів��осподарювання�про�можливість�роз-

міщення�ТС.

3.2.�Координація�дій�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій�при�розміщенні�ТС�на�території�міста�Києва.

3.3.�Надання�пропозицій�Київсь�ій�місь�ій�раді,�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�щодо�розроб�и�прое�тів�та�внесення�змін�до

чинних�нормативно-правових�а�тів�з�питань�розміщення�ТС�на�території�міста�Києва.

4.�Комісія�відповідно�до�по�ладених�на�неї�завдань�має�право�в��становленом��поряд-

��:

4.1.�Проводити�засідання�та�виріш�вати�питання,�я�і�вини�ають�під�час�розміщення�ТС,

відповідно�до�цьо�о�Положення.

4.2.�Звертатися���встановленом��поряд���до�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підпри-

ємств,��станов�та�ор�анізацій�незалежно�від�форми�власності�для�одержання�необхідної

інформації�та�до��ментів�щодо�розміщення�ТС.

4.3.�Зал�чати�в��становленом��поряд���до�роз�ляд��та�опрацювання�питань,�що�нале-

жать�до�її��омпетенції,�представни�ів�державних�та��ом�нальних�підприємств,��станов�та

ор�анізацій,�інших�фахівців.

4.4.�С�ли�ати�наради�з�питань�розміщення�ТС�на�території�міста�Києва.

5.�Діяльність�Комісії�баз�ється�на�принципах�демо�ратичності,�за�онності,��ласності,��о-

ле�іальності,� підзвітності� та� відповідальності� перед� територіальною� �ромадою�міста� Ки-

єва.

6.�Комісія��творюється�з�представни�ів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,

підприємств,��станов�та�ор�анізацій.�Комісія�діє���с�ладі��олови,�першо�о�заст�пни�а��о-

лови,�заст�пни�ів��олови,�се�ретаря�та�членів�Комісії.

7.�Персональний�с�лад�Комісії�затвердж�ється�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

8.�Ор�анізаційне�забезпечення�діяльності�Комісії�здійснює�Департамент�містоб�д�вання

та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації).

9.�Основною�формою�роботи�Комісії�є�засідання,�я�і�проводяться�в�мір��потреби,�але�не

рідше�одно�о�раз��на�місяць.

10.�Засідання�Комісії�є�правомочними,�я�що�на�ньом��прис�тні�більше�половини�членів

її�за�ально�о�с�лад�.

11.�Засідання�Комісії�проводить��олова��омісії,�а�в�разі�йо�о�відс�тності —�перший�за-

ст�пни���олови��омісії,�або�за�дор�ченням��олови��омісії —�заст�пни���олови��омісії.

Рішення�Комісії�приймаються�від�ритим��олос�ванням�простою�більшістю��олосів�членів

�омісії,�прис�тніх�на�її�засіданні.�У�разі�рівно�о�розподіл���олосів��олос��олов�ючо�о�на�за-

сіданні�є�вирішальним.

12.�Голова��омісії,�а�в�разі�йо�о�відс�тності —�перший�заст�пни���олови��омісії,�або�за

дор�ченням��олови��омісії —�заст�пни���олови��омісії:

здійснює��ерівництво�Комісією,�визначає�порядо��її�роботи;

�олов�є�на�її�засіданнях;

дає�дор�чення�членам��омісії;

представляє��омісію���відносинах�з�Київсь�ою�місь�ою�радою,�ви�онавчим�ор�аном�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацію),�підприємствами,��ста-

новами,�ор�анізаціями�та��ромадсь�істю;

�онтролює�стан�ви�онання�рішень�Комісії;

запрош�є�для��часті���роботі�Комісії�представни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о

ор�ан��Київради� (Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),� інших�підприємств,��станов,

ор�анізацій�та��ромадсь�их�ор�анізацій�за�їх�з�одою.

13.�Перший�заст�пни���олови��омісії�та�заст�пни�и��олови��омісії:

бер�ть��часть���під�отовці�питань�на�роз�ляд�засідань�Комісії;

бер�ть��часть���здійсненні��онтролю�за�ви�онанням�рішень�Комісії.

"Про� затвердження� Поряд��� розміщення

тимчасових� спор�д� для� провадження� під-

приємниць�ої�діяльності",�зареєстровано�о

в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�22�листопада

2011� ро��� за� № 1330/20068,� забезпечити

роз�ляд�та�опрацювання�до��ментів,�я�і�по-

даються� с�б’є�тами� �осподарювання�щодо

розміщення�тимчасових�спор�д�тор�овель-

но�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи

іншо�о�призначення�для�здійснення�підпри-

ємниць�ої� діяльності� на� території�м.�Києва

(далі —�ТС),�та�за�рез�льтатами:

3.1.� Визначати� відповідність� намірів� за-

мовни�а�щодо�місця�розташ�вання�ТС�Ком-

пле�сній� схемі� розміщення� ТС� в� м.� Києві,

б�дівельним�нормам.

3.2.�Оформляти�паспорти�прив'яз�и�ТС.

3.3.� Продовж�вати� стро�и� дії� паспортів

прив'яз�и�ТС.

3.4.� Переоформляти� паспорти� прив'яз�и

ТС.

3.5.�Приз�пиняти� та� відновляти� дію� пас-

портів�прив'яз�и�ТС.

3.6.� Ан�лювати� дію� паспортів� прив'яз�и

ТС.

3.7.�Вносити�зміни�до�паспортів�прив'яз-

�и�ТС���частині�ес�ізів�фасадів.

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

рядження�залишаю�за�собою.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко
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Голосіївсь им районним с дом міста Києва від рито
провадження № 752/21653/13-ц (с ддя Мирошничен о
О.В.) за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю
"ФОНДОВА КОМПАНІЯ "АТЛАС" (03150, м. Київ, в л. Анрі
Барбюса, 40) про визнання втрачених простих ве селів не-
дійсними та відновлення прав на наст пні прості ве селі:

- серія АА номер 2433151, с ма 1 000 000 ривень, с ладений
місто Київ 16.11.2011 р., стро платеж : за пред'явленням, але не ра-
ніше 16.11.2021 p., місце платеж — Київсь е відділення Центральної
філії ПАТ "КРЕДОБАНК";

- серія АА номер 2433153, с ма 1 000 000 ривень, с ладений
місто Київ 16.11.2011 р., стро платеж : за пред'явленням, але не ра-
ніше 16.11.2021 р., місце платеж — Київсь е відділення Центральної
філії ПАТ "КРЕДОБАНК";

- серія АА номер 2433154, с ма 1 000 000 ривень, с ладений в
місті Києві 16.11.2011 р., стро платеж : за пред'явленням, але не
раніше 16.11.2021 р., місце платеж — Київсь е відділення Централь-
ної філії ПАТ "КРЕДОБАНК";

- серія АА номер 2433157, с ма 999 500 ривень, с ладений в
місті Києві 16.11.2011 р., стро платеж : за пред'явленням, але не
раніше 16.11.2021 р., місце платеж — Київсь е відділення Централь-
ної філії ПАТ "КРЕДОБАНК".

Ве селі емітовані Товариством з обмеженою відповідальністю
"IT РІАЛТІ" (ідентифі аційний од 37739277, місцезнаходження:
04074, м. Київ, в л. Шахтарсь а, 9) та б ли придбані заявни ом ТОВ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛІСТ".

Держателів зазначених втрачених ве селів пропон ємо повідоми-
ти с д тримісячний стро про свої права на ці ве селі.

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" о олош є он рс з продаж виведених з
е спл атації трансформаторних підстанцій, а саме:

1. в л. Заболотно о, 21 (ТП-371);
2. в л. Довжен а, 2 (ТП-1679);
3. б льв. Лесі У раїн и, 30 (ТП-2387);
4. в л. Російсь а, 44 (ТП-2196);
5. в л. Т р енівсь а, 28 (ТП-14);
6. в л. Інд стріальна, 26-Б (ТП-879);
7. в л. Воровсь о о, 49 (ТП-339);
8. в л. Празь а, 1 (ТП-2638);
9. в л. Глін и, 3 (ТП-2126);
10. в л. Новодарниць а, 12 (ТП-948);
11. в л. Ежена Потьє, 9 (ТП-2573);
12. в л. Виш ородсь а, 36 (ТП-2175);
13. в л. Об хівсь а, 135 (ТП-2658);
14. в л. Ежена Потьє, 16 (ТП-2125);
15. в л. Виш ородсь а, 85-А (ТП-136).

Додат ова інформація за тел. (044) 207-61-56.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Бондарен о Оле а Ві -
торовича, 17.04.1966 р.н., в с дове засідання я відповідача справі
№757/23312/13-ц за позовом ПАТ "Дельта Бан " до Бондарен о Оле а
Ві торовича про звернення стя нення на предмет іпоте и, — о 10.00
21 січня 2014 ро і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а,
аб. 31, с ддя Пилаєва М.К.

Пропон ємо подати всі раніше неподані до ази.

Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних при-
чин або не повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян -
то Ваш відс тність на підставі наявних ній до азів.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса,
25, аб. 14,) ви ли ає на 10.30 22.01.2014 ро Байдіна Дмитра
Валерійовича, я відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ "Приватбан " до Байдіна Дмитра Валерійовича; третя особа: Грибонов
Станіслав Оле сандрович про стя нення забор ованості.

При цьом повідомляємо, що в разі вашої неяв и в с дове засідання
без поважних причин або не повідомлення про причини своєї неяв и, с д
виріш є справ на підставі наявних ній до азів.

С ддя Шереметьєва Л.A.

Святошинсь ий районний с д м. Києва повідомляє р. Вели Юлію
Анатоліївн , 04.08.1980 р.н., що с дове засідання за позовом ТОВ "Дельта
Бан " до неї про стя нення забор ованості — відб деться 16.01.2014 р. о 16.00.

Просимо з'явитися до Святошинсь о о районно о с д м. Києва (м. Київ,
в л. Я. Коласа, 27-А, зал 3). При собі мати до мент, я ий посвідч є особ .

У разі неяв и справа б де роз лян та ваш відс тність.

С ддя А. Ключни

Управління освіти Печерсь ої районної в місті Києві державної
адміністрації з 01.01.2014 ро о олош є он рс на заміщення ва антної поса-
ди першо о заст пни а начальни а правління освіти. Вимо и: повна вища педа-
о ічна освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста. Досвід ро-
боти за фахом державній сл жбі на ерівних посадах не менше 3 ро ів або дос-
від роботи за фахом на ерівних посадах в інших сферах не менше 4 ро ів.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів від дня оп блі ван-
ня за адресою: в л. С ворова, 15, аб. 204, т. 280-74-97.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є про намір пе-
редати в оренд приміщення мезонін площею 48,40 в.м розташовано о в б дин за
адресою: м. Київ, в л. Братсь а, 10 для розміщення бла одійно о фонд з розрах н ом
орендної плати в розмірі 1 рн на рі без рах вання ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2.
Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 417-14-61.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною
адміністрацією) відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від
24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положення про порядо
проведення інвестиційних он рсів для б дівництва, ре онстр ції,
реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о призначення, не-
завершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міс-
та Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
22.10.2007 № 1403 "Про затвердження с лад постійно діючої он р-
сної омісії по зал ченню інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре-
онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о приз-
начення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрас-
тр т ри міста Києва" (зі змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої
державної адміністрації від 17.01.2012 № 63 "Про проведення інвести-
ційних он рсів із зал чення інвесторів до реалізації прое тів б дів-
ництва та е спл атації пар ін ів з об'є тами транспортної інфрастр -
т ри та/або обсл ов вання населення, а та ож влашт вання та е спл -
атації від ритих автостояно з об'є тами транспортної інфрастр т ри
та/або обсл ов вання населення місті Києві" (зі змінами), рішення
Київсь ої місь ої ради від 13.11.2013 № 613/10101 "Про надання ом -
нальном підприємств "Київтранспар сервіс" земельної ділян и для
надання посл з пар вання автотранспорт , б дівництва, е спл ата-
ції та обсл ов вання ба аторівнево о пар ін з об'є тами транспор-
тної інфрастр т ри, приміщеннями тор івельно-офісно о та соціаль-
но-поб тово о призначення на просп. Оболонсь ом (на перетині з
в л. Героїв Дніпра) в Оболонсь ом районі м. Києва".

1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1. Об'є том інвест вання є б дівництво ба аторівнево о пар ін

з об'є тами транспортної інфрастр т рина проспе ті Оболонсь ом
(на перетині з в л. Героїв Дніпра) в Оболонсь ом районі.

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

1.3. Площа земельної ділян и — 1 а.
1.4. Орієнтовна вартість б дівництва об'є т інвест вання —

30 833,333 тис. рн 33 оп. (Тридцять мільйонів вісімсот тридцять три
тисячі триста тридцять три ривні 33 оп.) без рах вання ПДВ.

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

1.6. Інвестор може здійснювати прое т вання відповідно до цільо-
во о призначення земельної ділян и.

1.7. Орієнтовна вартість б дівництва Об'є т інвест вання може
змінюватись відповідно до затвердженої прое тної до ментації та
фа тичних витрат Інвестора на реалізацію інвестиційно о прое т .

2. У ладання інвестиційно о до овор з переможцем он р-
с та о ремі йо о мови:

2.1. Переможець он рс — Інвестор визначається рішенням
постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів та затвер-
дж ється розпорядженням ви онавчо о Ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації).

2.2. Замовни ом ви онання під отовчих робіт та замовни ом б -
дівництва об'є т інвест вання є ом нальне підприємство "Київтранс-
пар сервіс" (далі — Замовни ).

2.3. Замовни забезпеч є оформлення правовстановлюючих до-
ментів на право орист вання земельною ділян ою, необхідною для

б дівництва Об'є т інвест вання.
2.4. Контроль за діяльністю Інвестора в рам ах реалізації прое т

здійснює Замовни .
2.5. Прое т вання та б дівництво Об'є т інвест вання відб вається

відповідно до ладено о інвестиційно о до овор між Інвестором, За-
мовни ом та Ор анізатором он рс , а та ож інших пов'язаних до ово-
рів/ од, ладених разі необхідності між Інвестором та Замовни ом.

2.6. Умовами інвестиційно о до овор , в межах чинно о за оно-
давства У раїни, може передбачатись повне або част ове деле вання
прав та обов'яз ів Замовни а б дівництва Інвестор .

2.7. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власності тери-
торіальної ромади м. Києва і попадають в зон б дівництва, в станов-
леном поряд демонт ються і за ошти Інвестора створюються нові, я і
передаються до ом нальної власності територіальної ромади м. Києва.

2.8. Після належно о ви онання Інвестором всіх мов інвестицій-
но о до овор та введенняя в е спл атацію Об'є т або о ремих с ла-
дових частин Об'є т інвест вання, Інвестор в становленом поряд
оформлює на ньо о (них) право власності, рім інженерних мереж, я і
після за інчення робіт передаються та зарахов ються до власності те-
риторіальної ромади міста Києва, я це передбачено п. 2.7.

2.9. Земельні питання виріш ються Замовни ом та Інвестором в
становленом чинним за онодавством У раїни поряд .

2.10.Після належно о ви онання Інвестором всіх мов інвестицій-
но о до овор та введення Об'є т інвест вання в е спл атацію, Інвес-
тор встановленом поряд оформлює право власності або орист -
вання на земельн ділян , на я ій реалізовано прое т б дівництва
Об'є т інвест вання.

2.11. Вартість посл платно о пар вання транспортних засобів, що
надаються Інвестором новоствореном Об'є ті інвест вання, не по-
винна перевищ вати встановлений для КП "Київтранспар сервіс" тариф
на посл и пар вання відповідній територіальній зоні пар вання.

2.12.Після набрання чинності інвестиційним до овором та до по-
чат б дівельних/під отовчих робіт Інвестор має право ласти із За-
мовни ом до овір про надання права на е спл атацію фі сованих місць
пар вання, відповідно до я о о розпочати здійснювати заходи по об-
лашт ванню пар вально о майданчи а та здійснювати відповідн під-
приємниць діяльність.

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

а), пов'язаних з прое т ванням, оформленням прав орист вання зе-
мельною ділян ою, пере ладанням інженерних мереж, б дівництвом та
введенням Об'є т інвест вання в е спл атацію.

3.2. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — а-
рантії бан щодо забезпечення ви онання ним фінансових зобов'язань
перед місь им бюджетом (пп. 3.3.), що вини ають на підставі мов он-
рс та інвестиційно о до овор .
3.3. Сплата Ор анізатор он рс оштів на створення соціальної

та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва розмірі не
менше 5% від орієнтовної вартості б дівництва Об'є т інвест вання
без рах вання ПДВ, що становить не менше 1 541, 666 тис. рн.
67 оп. (Один мільйон п'ятсот соро одна тисяча шістсот шістдесят-
шість ривень 67 оп.) разі визнання часни а переможцем.

Зазначені ошти інвестором сплач ються наст пном поряд :
-25% оштів — протя ом 10 (десяти) алендарних днів з дня отри-

мання Замовни ом правовстановлюючих до ментів на право орист -
вання земельною ділян ою, необхідною для б дівництва Об'є т інвес-
т вання;

-25% оштів не пізніше 6 (шести) місяців з дня отримання Замов-
ни ом правовстановлюючих до ментів на право орист вання земель-
ною ділян ою, необхідною для б дівництва Об'є т інвест вання;

-50% не пізніше 12 (дванадцяти) місяців з дня отримання Замовни-
ом правовстановлюючих до ментів на право орист вання земель-
ною ділян ою, необхідною для б дівництва Об'є т інвест вання.

3.4. Компенсація Замовни під отовчих робіт витрат, що сплач -
ються на підставі представлених ошторисів, але не менше 1% від орі-
єнтовної вартості б дівництва Об'є та, що становить 370,000 тис. рн.
00 оп. (Триста сімдесят тисяч ривень 00 оп.) з рах ванням ПДВ,
разі визнання часни а переможцем. Зазначені ошти сплач ються Ін-
вестором протя ом 10 (десяти) алендарних днів з дня набрання чин-
ності інвестиційним до овором.

3.5. Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замовни
ви онання під отовчих робіт, поверненню не підля ають.

3.6. Компенсація Замовни переможцем он рс йо о додат о-
вих витрат, я і б д ть понесені Замовни ом з дати о олошення Інвес-
тиційно о он рс :

на оформлення правовстановлюючих до ментів на земельн
ділян , необхідн для реалізації прое т , та витрати пов'язані з її три-
манням.Витрати, понесені Замовни ом, та зазначені п. 3.1. а та ож
інші витрати Замовни а, пов'язані з реалізацією інвестиційно о прое -
т , б д ть відш одов ватись Інвестором відповідно до представлених
ошторисів, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня надання ош-
торисів Інвестор , до припинення взаємних зобов'язань між Інвесто-
ром та Замовни ом.

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Замовни , повер-
ненню не підля ають.

3.7. Зазначені в п н ті 3.6. ошти, сплач ються Інвестором додат-
ово, та не врахов ються в с м омпенсації під отовчих робіт, зазна-
чен в п. 3.4.

3.8. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 2 550,00 рн. (Дві ти-
сячі п'ятсот п'ятдесят ривень 00 оп.) на розрах н овий рах но
№31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ
37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес-
, поверненню не підля ають.
3.9. Переможцем он рс визнається часни , пропозиція я о о

відповідає мовам он рс , та я ий запропон вав найбільш ви ідні
мови для територіальної ромади м. Києва та реалізації інвестиційно-
о прое т .

3.10.Я що протя ом 30 (тридцяти) алендарних днів з момент от-
римання переможцем он рс запрошення на пере овори для з од-
ження мов інвестиційно о до овор та інцево о варіанта інвестицій-
но о до овор переможець інвестиційно о он рс відмовився від під-
писання до овор , вис ває неприйнятні мови підписання інвестицій-
но о до овор , рішення про переможця інвестиційно о он рс с асо-
в ється встановленом поряд .

3.11. Термін б дівництва об'є т інвест вання повинен б ти не біль-
ше нормативно о, що визначається прое тною до ментацією.

3.12. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється розробити,
по одити та затвердити в становленом поряд прое тн та ошто-
рисн до ментацію протя ом 24 (двадцяти чотирьох) місяців після

оформлення Замовни ом правовстановлюючих до ментів на земель-
н ділян .

3.13.На підставі затвердженої прое тної до ментації протя ом 60
(шістдесяти) днів з момент її затвердження сторони до овор визна-
чають рафі фінанс вання та реалізації прое т б дівництва Об'є т ін-
вест вання шляхом підписання додат ової оди до інвестиційно о до-
овор , я а б де йо о невід'ємною частиною.

3.14.Після ладання інвестиційно о до овор Інвестор спільно із
Замовни ом разі необхідності ладає всі інші оди, необхідні для
реалізації інвестиційно о прое т з ідно чинно о за онодавства.

3.15.Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз ється що варталь-
но в письмовій формі подавати Ор анізатор он рс та Замовни ін-
формацію щодо стан реалізації інвестиційно о прое т в цілом та о -
ремих йо о етапів за формою, наданою Ор анізатором он рс .

3.16.Ор анізатор он рс має право розірвати інвестиційний до-
овір в односторонньом поряд випад неви онання або неналеж-
но о ви онання Інвестором зобов'язань, передбачених пп. 3.1, 3.3, 3.4,
3.6, 3.12, 3.15 мов он рс , або інших фінансових зобов'язань відпо-
відно до мов он рс (в т.ч. передбачених рафі ом фінанс вання та
реалізації прое т ).

3.16.1 У разі неви онання Інвестором зобов'язань за інвестиційним
до овором питання розірвання інвестиційно о до овор за пропозицією
Ор анізатора он рс або Замовни а виносяться на роз ляд Комісії.

3.16.2 Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення Ор аніза-
тор он рс повідомляє Інвестора про:

необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до-
овор протя ом 30 (тридцяти) алендарних днів;

терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нен-
ня Інвестором пор шень йо о мов.

У разі не с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до о-
вор протя ом 37 (тридцяти семи) алендарних днів з дня відправлен-
ня Інвестор на адрес , зазначен в інвестиційном до оворі, повідом-
лення про розірвання, до овір б де вважатись розірваним.

3.16.3 У разі с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о
до овор Інвестор листом повідомляє Ор анізатора он рс та Замов-
ни а про ви онання фінансових зобов'язань та надає інформацію про
фа тичне ви онання робіт з ідно мов інвестиційно о до овор .

4. Додат ові мови он рс :
4.1. Учасни он рс має право надати додат ові пропозиції,

спрямовані на найбільш ефе тивн реалізацію інвестиційно о прое т .
4.2. Надання часни ом он рс додат ових пропозицій, спрямо-

ваних, зо рема, на створення соціальної та інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста, нових робочих місць.

4.3. Надання часни ом он рс найви ідніших мов сплати Ор-
анізатор он рс оштів на створення соціальної та інженерно-тран-
спортної інфрастр т ри міста Києва.

5. Основні ритерії визначення переможця он рс :
5.1. Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання прое т (на

стадії б дівництва об'є т інвест вання).
5.2. Найбільша част а власних оштів, що в ладаються часни ом

фінанс вання об'є та інвест вання.
5.3. Надійність часни а, серйозність йо о намірів та намірів йо о

партнерів.
5.4. Най ращі мови ви ористання об'є та інвестицій для надання

посл щодо задоволення ромадсь их потреб.
5.5. Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів, спрямованих на

створення соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста.

6. До часті в он рсі не доп с аються особи, я і:
6.1. Визнані бан р тами, або стосовно я их пор шено справ про

бан р тство.
6.2. Не надали відповідних фінансових до ментів, я і б підтвер-

дж вали їх фінансові можливості щодо забезпечення ви онання мов
он рс .

6.3. Знаходяться в стадії лі відації.
6.4. Майно (частина майна) я их переб ває в подат овій заставі

або на це майно на ладено арешт.
6.5. Мають забор ованість сплаті подат ів, зборів (обов'яз ових

платежів).
6.6. Не ви онали мови попередніх інвестиційних до оворів.

7. Кон рсна до ментація часни ами он рс видається за ад-
ресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 611, тел. 202-72-66,
202-76-78, 202-72-50 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00) протя-
ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он рс при наявності до-
мента, що підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес .

День оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ вва-
жається днем йо о о олошення.

8. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто
або через повноважених протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о оло-
шення он рс за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати ,36, аб. 611,
тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до
16.00). День оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ
вважається днем йо о о олошення.

9. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є -
тів інвест вання звертатись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати ,
36, аб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеділо —
п'ятниця з 10.00 до 16.00).

10. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в
обов'яз овом поряд повідомляєтьсяпро нов дат проведення он-
рс .

№ Наймен вання Одиниці вимір Значення
по азни ів

1 2 3 4

1 Б дівля № 1

1.1 Поверховість шт. 6

1.2 Площа заб дови м2 1980

2 Б дівля № 2

2.1 Поверховість шт. 1-6

2.1 Площа заб дови м2 2000

3 Б дівля № 3

3.1 Поверховість шт. 5

3.2 Площа заб дови м2 2200

4 Всьо о площа заб дови: м2 6180

5
Орієнтовна вартість б -
дівництва об'є т інвест -

вання (з ПДВ)
млн. рн 37

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію, що

відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 26.12.2013 № 1740 роздрібні тарифи на еле троенер ію для споживачів ( рім населення)
з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни
cічні 2014 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 січня 2014 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення, населених п н тів, місь о о
еле трично о транспорт та ом нально-поб тових потреб релі ійних
ор анізацій, оп./ Вт од

81,11 16,22 97,33 103,24 20,65 123,89

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові потреби
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова НКРЕ №344 від
17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини пот жності — в
дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно з За оном У раїни “Про
внесення змін до За он У раїни “Про еле троенер ети ” від
23.06.2005 № 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 17.00
з 21.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 17.00 до 21.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

Орендодавець — Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

№
п/п

Балансо трим вач
(адреса, телефон)

Хара -
терис-
ти а

Місцезнаходження
За альна площа,

я а надаватиметься
в оренд , в.м

Цільове ви о-
ристання примі-

щення

Стро
оренди

Вартість
1 в. м рн
без ПДВ

Орендна плата за 1 о-
дин рн (без ПДВ)

за перший місяць оренди

1
Управління освіти Печерсь ої районної в

місті Києві державної адміністрації, м. Київ,
в л. Інстит тсь а, 24/7, т. 253-00-86

абінет
м. Київ, в л.Оль ін-
сь а, 2/4 (за ально-
освітня ш ола № 94)

49,5 освітні посл и 2 ро и 18578,53 4,99

ПЕРЕДПЛАТА  газети
"ХРЕЩАТИК" на 2014 рік

Передплата для піль ових ате орій
з достав ою азети в поштов с ринь

на місяць....................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............24 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............64 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........96 рн. 00 оп.

на місяць ..................28 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................84 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............168 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць..................12 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............36 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............72 рн. 00 оп.
на 12 місяців ........144 рн. 00 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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Температура 0°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 98 %

Температура +1°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 95 %

Температура 0°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 97 %
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Ïðàâîñëàâí³ ³ ãðåêî-êàòîëèêè
âøàíîâóþòü ïàì'ÿòü Ñâÿòîãî Ñå-
âàñò³àíà. 

1807 – ïðàçüêèé ïðîôåñîð-ïî-
ë³òåõí³ê Ôðàíò³øåê Éîçåô Ãåðñ-
òíåð ïðåäñòàâèâ ïåðøèé â ªâðî-
ï³ ïðîåêò áóä³âíèöòâà ê³ííî¿ çà-
ë³çíèö³ â³ä ×åñüêå-Áóäåéîâ³öå äî
Ë³íöà. Äîðîãó áóëî çáóäîâàíî â
1824—32 ðîêàõ. 

1808 – ôðàíöóçüêèé â÷åíèé
Æîçåô Ëó¿ Ãåé-Ëþñàê ñôîðìó-
ëþâàâ îäèí ³ç ãàçîâèõ çàêîí³â,
ùî ñüîãîäí³ íîñèòü éîãî ³ì'ÿ, çã³ä-
íî ç ÿêèì âñ³ ïðîñò³ ãàçè çì³øó-
þòüñÿ ì³æ ñîáîþ â ïðîñòèõ êðàò-
íèõ â³äíîøåííÿõ. 

1857 – óêàçîì àíãë³éñüêî¿ êî-
ðîëåâè Â³êòîð³¿ ñòîëèöåþ Êàíàäè
ïðîãîëîøåíî ì³ñòî Îòòàâà. 

1917 – Ðàäíàðêîì Ðîñ³¿ âèçíàâ
íåçàëåæí³ñòü Ô³íëÿíä³¿. 

1918 – Ðàäà íàðîäíèõ ì³í³ñòð³â
óõâàëèëà ñêàñóâàòè ³íñòèòóò Äåð-
æàâíî¿ âàðòè ³ ñôîðìóâàòè íà-
ðîäíó ì³ë³ö³þ. Ì³í³ñòåðñòâó ïðî-
äîâîëü÷èõ ñïðàâ äîçâîëÿëîñÿ ç
â³äêðèòîãî éîìó êðåäèòó â 500
ìëí êðá âèêîðèñòàòè 50 ìëí êðá
íà çàãîò³âëþ äëÿ ïîòðåá íàñåëåí-
íÿ íåìîíîïîë³çîâàíèõ ïðåäìåò³â

ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³. Ì³í³ñòðîâ³
ô³íàíñ³â áóëî äîðó÷åíî óâ³éòè ç
äîïîâ³ääþ â Ðàäó ì³í³ñòð³â ïðî
â³äêðèòòÿ îêðåìîãî ôîíäó íà âè-
äàòêè ïî áîðîòüá³ ç ãåòüìàíñüêèì
óðÿäîì. 

1968 – ñâ³é ïåðøèé ïîë³ò çä³é-
ñíèâ ïåðøèé ó ñâ³ò³ ðàäÿíñüêèé
íàäçâóêîâèé ïàñàæèðñüêèé ë³òàê
Òó-144. Öå ñòàëîñü çà ê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â äî ïåðøîãî ïîëüîòó àíãëî-
ôðàíöóçüêîãî ë³òàêà "Êîíêîðä",
íà ÿêèé Òó-144 áóâ âðàæàþ÷å
ñõîæèé.  

1978 – â ïåðåääåíü îô³ö³éíîãî
âèçíàííÿ êîìóí³ñòè÷íîãî óðÿäó
Êèòàéñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè
ïðèñïóùåíî àìåðèêàíñüêèé ïðà-
ïîð íà ïîñîëüñòâ³ â Òàéïå¿ ³ òàéâàí-
ñüêèé íà ïîñîëüñòâ³ ó Âàøèíãòîí³. 

1989 – ó Êèºâ³ â³äêðèòî ïåðøó
ä³ëÿíêó çàâäîâæêè 1,9 êì òðåòüî¿
Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðî-
ïîë³òåíó. 

1992 – ïèñüìåííèêà Îëåñÿ Ãîí-
÷àðà âèçíàíî âñåñâ³òí³ì ³íòåëåê-
òóàëîì 1992 ðîêó. Öåé ïî÷åñíèé
äîâ³÷íèé òèòóë ïðèñóäæåíî Ì³æ-
íàðîäíèì á³îãðàô³÷íèì öåíòðîì
Êåìáðèäæà (Âåëèêà Áðèòàí³ÿ)

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 11-é ñòîð.

Б
ританський інженер
Майк Пейдж розробив
“кубічний будинок”

QB2 10 футів (3 метри) зав�
вишки і 13 футів (4 метри)
шириною, в котрому мо�
жуть жити дві людини.

Творець нового виду житла гово�

рить, що побудувати QB2 так само

просто, як зібрати книжкову шафу

фірми IKEA — на його зведення йде

всього чотири години.

Не дивлячись на компактні розмі�

ри куба, в ньому є все необхідне су�

часній людині: вітальня, кухня, ван�

на кімната і спальня, розташовані на

трьох ярусах.

Така організація житлового прос�

тору стала можливою завдяки гені�

альному дизайну. Наприклад, книж�

кова шафа поєднує в собі функції не�

великих гвинтових сходів.

За повідомленням видання Daily

Mail, “кубічний будинок” з’явиться

на ринку вже на початку наступного

року. Базовий варіант, що включає

основу, балки підлоги і даху, а також

стіни, обійдеться замовникові в 9 495

фунтів стерлінгів (15 500 доларів),

якщо він збиратиме куб самостійно.

Ті ж, хто сумнівається в своїх буді�

вельних навичках, зможуть зверну�

тися по допомогу до фахівців компа�

нії Bolton Buildings, але у такому разі

вартість житла зросте до 10 305 фун�

тів стерлінгів (16 800 доларів).

Покращений QB2, вартість якого

складе від 22 839 до 27 208 фунтів

стерлінгів (37 264 — 44 392 доларів),

буде доповнений ізоляцією стін, під�

логи і стелі, покрівлею та ізоляцій�

ною прокладкою для внутрішніх

стін.

А ось люкс�пакет за 47 200 фунтів

стерлінгів (77 000 доларів) включає

проводку, сантехніку, вікна з потрій�

ним склом, кахляну підлогу, облицю�

вальні матеріали, душ, меблі, телеві�

зор зі світлодіодним підсвічуванням

(LED), кухонну техніку, ліжко і мат�

рац.

За словами Пейджа, який викла�

дає в Університеті Хартфордшира,

він розробив куб, щоб показати лю�

дям, яким чином вони зможуть до�

помогти навколишньому середови�

щу.

“Як інженер я шукав способи зму�

сити людей піклуватися про приро�

ду,— додав він.— Я подумав, що

справи важливіше за слова, тому по�

яснив все на прикладі нового будин�

ку. Все просто — клієнт отримує го�

товий комплект і збирає житло за чо�

тири години. Можливо, комусь зна�

добиться трохи більше часу — все за�

лежить від того, як швидко ви пра�

цюєте. Повірте, це дуже зручний бу�

динок з усіма умовами”.

Варто відзначити, що інженерові

не знадобився дозвіл на будівництво,

оскільки висота куба складає всього

3 метри

Інженер створив будинок, який можна
побудувати всього за чотири години

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 31 ãðóäíÿ
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