
А слава — 
заповідь моя...
Київ готується відзначити 200�ту річницю 
від дня народження Тараса Шевченка

Загалом у Києві протягом

року відбудеться 44 культур�

них та мистецьких заходи,

які охоплять всі райони міс�

та. Про це вчора під час апа�

ратної наради в КМДА роз�

повіла перший заступник ди�

ректора Департаменту куль�

тури Валентина Ліновицька.

“У 2014 році ми присвятимо

свою роботу саме цій зна�

менній даті. За планом у нас

передбачено 44 мистецько�

культурних заходи в Києві,

однак ми будемо доповнюва�

ти та збагачувати їхній пере�

лік. Урочистості відбудуться

в усіх районах та закладах

культури міста: театрах, кіно�

театрах, бібліотеках, музеях.

Сподіваємося, що до відзна�

чення дати активно долу�

читься і громадськість, адже

це свято для кожного україн�

ця”,— наголосила пані Ліно�

вицька та закликала всіх ке�

рівників приділити велику

увагу та проявити громадян�

ську свідомість і відповідаль�

ність у справі підготовки та

відзначення 200�річного юві�

лею Кобзаря.

Знайомство з творчістю Та�

раса Шевченка відбувається

ще у дитинстві, тож до відзна�

чення ювілейної дати макси�

мально залучать дітей і мо�

лодь. Цікаві заходи для поко�

ління, що підростає, підготу�

вав не лише Департамент

культури, а й Департамент ос�

віти та науки, молоді та спор�

ту КМДА. Зокрема в Музеї іс�

торії міста Києва з 11 по 21 бе�

резня триватиме виставка

кращих робіт юних художни�

ків, які були створені у травні

2013�го року під час арт�пле�

неру в парку Т. Шевченка.

А от центральним урочис�

тим заходом стане творчий

звіт майстрів мистецтв та

аматорів народного мистец�

тва столиці, що відбудеться у

Палаці України.

Святкові мистецькі події

пройдуть і на Співочому по�

лі — вже навесні на Дніпров�

ських схилах відбудеться тра�

диційна виставка творів мис�

тецтв, яка цьогоріч буде при�

свячена Великому Кобзарю.

Тут же буде проведено й фес�

тиваль дитячих хорових ко�

лективів “Дитяче співоче по�

ле “Тарасова пісня”. Окрім

того, у рамках програми

святкування 200�річчя від

дня народження Тараса Шев�

ченка у столиці відбудеться

24�й Міжнародний фести�

валь “Музичні прем’єри се�

зону”, приурочений пам’ят�

ній даті. Серед інших тема�

тичних заходів — Мистець�

кий проект “Шевченківські

етюди” та міський конкурс�

виставка “Тарасовими шля�

хами”, присвячений творчо�

сті Кобзаря.

До ювілею Тараса Шевчен�

ка приведуть до ладу і всі ви�

значні місця та споруди в міс�

ті, пов’язані з його іменем.

Так, за словами в. о. голови

КМДА Анатолія Голубченка,

до 1 лютого будуть завершені

всі будівельні роботи у Музеї

імені Тараса Шевченка. А

повністю привести його до

ладу планують до ювілейної

дати. “До 9 березня ми зроби�

мо Музей імені Тараса Шев�

ченка. Крім того, максималь�

но ми плануємо привести в

порядок і всі ті місця, які по�

в’язані з іменем Кобзаря. Од�

нак не впевнений, що все

вдасться зробити до знамен�

ної дати. Зокрема це стосує�

ться паркану Ботанічного са�

ду імені О. В. Фоміна в тій

частині, що виходить на

бульвар Тараса Шевченка.

Адже у нас не прийнятий бю�

джет на поточний рік, а отже,

ми не можемо використову�

вати кошти Програми соці�

ально�економічного розвит�

ку міста та капітального бу�

дівництва. Тому ці роботи бу�

дуть виконуватися протягом

року”,— роз’яснив пан Го�

лубченко

Столицю очистять від МАФів
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ì³ñÿö³â 2013 ðîêó ó ñòîëèö³ áóëî ñà-

ìîâ³ëüíî âñòàíîâëåíî ïîíàä 140 ÌÀÔ³â. Äî 25 ñ³÷íÿ 2014
ðîêó âñ³ âîíè ìàþòü áóòè äåìîíòîâàí³. Â³äïîâ³äíå äîðó-
÷åííÿ ï³ä ÷àñ ðîçøèðåíî¿ àïàðàòíî¿ íàðàäè ÊÌÄÀ ïðî-
ô³ëüíèì ñëóæáàì äàâ â. î. ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá-
÷åíêî. Â³í òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ïðî-
òîêîëüíîãî äîðó÷åííÿ âæå 26 ñ³÷íÿ áóäóòü ïðèéíÿò³ â³ä-
ïîâ³äí³ êàäðîâ³ ð³øåííÿ. “Õîò³â áè íàãîëîñèòè, ùî ó ñòî-
ëèö³ ìàþòü áóòè äåìîíòîâàí³ âñ³ ñàìîâ³ëüíî âñòàíîâëåí³
ÌÀÔè. Êð³ì òîãî, ÿ íàïîëÿãàþ íà íàëåæíîìó âèêîíàíí³
ïîêëàäåíèõ ôóíêö³é íà â³äïîâ³äí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè
ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà ïîïåðåäæàþ ïðî ìîæëèâ³ êàä-
ðîâ³ ð³øåííÿ”,— çàçíà÷èâ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî. ßê ïîâ³-
äîìèëè ó Äåïàðòàìåíò³ ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðå-
æåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, 14 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó î
10.00 â³äáóäåòüñÿ äåìîíòàæ íîâîâñòàíîâëåíîãî òîðãî-
âåëüíîãî ðÿäó ç òðüîõ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä (ïàâ³ëüéîí³â)
çàãàëüíîþ ïëîùåþ áëèçüêî 150 êâ. ì, ÿêèé áóëî íåçàêîí-
íî âñòàíîâëåíî â í³÷ ç 7 íà 8 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïîáëèçó
âóë. Êíÿæèé çàòîí, 21. Ó Äåïàðòàìåíò³ ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè íàãàäóþòü, ùî çàòâåðäæåíî êîìïëåêñíó
ñõåìó ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî, ïî-
áóòîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ
äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó Êèºâ³. Çàãà-
ëîì ñõåìà ïåðåäáà÷àº çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ÌÀÔ³â ó ì³ñ-
ò³ äî ê³íöÿ 2014 ðîêó äî 6 500 îäèíèöü, ÿê³ áóäóòü ðîçì³-
ùåí³ ó êîíêðåòíî âèçíà÷åíèõ ì³ñöÿõ ç óðàõóâàííÿì îá-
ìåæåíü òà âèìîã. Òèì÷àñîâ³ ñïîðóäè áóäóòü îäíîòèïíè-
ìè, ùî ïîçèòèâíî âïëèíå íà çàãàëüíèé àðõ³òåêòóðíèé
âèãëÿä òåðèòîð³¿, äå ö³ ñïîðóäè ðîçì³ùóâàòèìóòüñÿ

Як Київ зустрічає снігопади
Ñòàíîì íà 10.00 ïîíåä³ëêà, ÿê ïîâ³äîìèëè â ÊÊ “Êè¿â-

àâòîäîð”, ïðàö³âíèêè êîðïîðàö³¿ çàâåðøèëè îáðîáêó
ñòîëè÷íèõ àâòîøëÿõ³â òåõí³÷íèìè ìàòåð³àëàìè, ùî º
ïåðøèì åòàïîì ó áîðîòüá³ ç íàñë³äêàìè ñí³ãîïàäó. Äî
ïðèáèðàííÿ çàä³ÿí³ 52 áðèãàäè — öå 379 ïðàö³âíèê³â êî-
ìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿. Ó äðóãó çì³íó íà êè¿âñüê³ äîðîãè
áóëî çàïëàíîâàíî äî âè¿çäó 268 îäèíèöü òåõí³êè, ³ç íèõ
237 îäèíèöü ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿. Çîêðåìà öå 97 ñîëåðîç-
êèäóâà÷³â, 1 ñí³ãîíàâàíòàæóâà÷, 14 ñîëåï³ñêîíàâàíòàæó-
âà÷³â, 44 òðàêòîðè ç îáëàäíàííÿì, à òàêîæ ³íøà äîïîì³æ-
íà òåõí³êà. Çàãàëîì ó ðåæèì³ ïîâíî¿ ãîòîâíîñò³ ïåðåáó-
âàº 349 îäèíèöü òåõí³êè, ÿê³ â ðàç³ ïîã³ðøåííÿ ïîãîäíèõ
óìîâ âèéäóòü íà ñòîëè÷í³ àâòîøëÿõè.

Äîäàìî, ùî äî 1 êâ³òíÿ îðãàí³çîâàíî ö³ëîäîáîâå ÷åð-
ãóâàííÿ ñïåöìàøèí ³ ìåõàí³çì³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áà-
ëàíñ³ ï³äïðèºìñòâ êîðïîðàö³¿ “Êè¿âàâòîäîð”. Òàêîæ
ï³äïðèºìñòâà êîðïîðàö³¿ óêëàëè óãîäè ³ç 32-ìà ñòîðîí-
í³ìè ï³äïðèºìñòâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè ì³ñòà íà çàëó-
÷åííÿ 204-õ îäèíèöü äîäàòêîâî¿ òåõí³êè. Ó ðàç³ âèíèê-
íåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ äîäàòêîâî çàëó÷àòèìóòüñÿ
25 ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ì³ñòà, ÿê³ ìàþòü
ìîæëèâ³ñòü íàäàòè ìàøèíè ³ ìåõàí³çìè äëÿ âèâåçåííÿ
ñí³ãó.

Íà âèõ³äíèõ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ îæåëåäèö³ ïðàö³âíè-
êè ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” âèñèïàëè íà ñòîëè÷í³ äîðîãè 141,5
òîííó ñîë³ òà á³ëüøå 190 òîíí ï³ùàíî-ñîëÿíî¿ ñóì³ø³. Çà-
ãàëîì æå ç ïî÷àòêó ñí³ãîïàä³â àâòîøëÿõîâèêè âèêîðèñòà-
ëè 6 573,75 òîííè ñîë³ òà 8 692,4 òîííè ÏÑÑ. Çà âåñü ïå-
ð³îä ç³ ñòîëèö³ áóëî âèâåçåíî 6 211,1 òîííè ñí³ãó

Місто готується до Водохреща
Äåïàðòàìåíòîì ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ ðîçïî÷àòî ï³äãîòîâêó äî
ñâÿòà Õðåùåííÿ Ãîñïîäíüîãî. Òàê, íàðàç³ âåäóòüñÿ ðîáî-
òè ùîäî îáñòåæåííÿ óñòàòêóâàííÿ áþâåòíîãî êîìïëåê-
ñó Êàïëèö³, ùî ó Ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó “Ã³äðî-
ïàðê”. Çîêðåìà ïðîâåäåíî õëîðóâàííÿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìå-
ðåæ³ ó êþâåò³, çä³éñíåíî ñàí³òàðíî-ëàáîðàòîðíèé êîí-
òðîëü ÿêîñò³ âîäè, à íàñîñíå îáëàäíàííÿ ïðîéøëî ùî-
ð³÷íó ïðîô³ëàêòèêó. Êð³ì òîãî, ïðîâîäèòüñÿ ðåìîíò
ïëÿæíîãî ðåìàíåíòó, çàáåçïå÷óºòüñÿ íåîáõ³äíà ê³ëüê³ñòü
òàï÷àí³â, â³äðåìîíòîâàíî ïîíòîí, áåçïîñåðåäíüî ïåðåä
ñâÿòîì áóäå ïðîâåäåíî ìîíòàæ êèëèìîâî¿ äîð³æêè äî
ïîìîñòó. Ï³äâîäí³ ÷àñòèíè àêâàòîð³¿ çîí â³äïî÷èíêó îá-
ñòåæåí³ òà î÷èùåí³ çàäëÿ áåçïåêè îõî÷èõ ï³ðíóòè ó âî-
äè Äí³ïðà. Áåçïåêó íà âîä³ ãàðàíòóâàòèìóòü ñïåö³àë³ñòè
Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àâàð³éíî¿ ðÿòóâàëüíî-âîäîëàçíî¿ ñëóæ-
áè ÊÏ “Ïëåñî” òà Êè¿âñüêî¿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæ-
áè, ó ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ ñâÿòêóâàííÿ ïîñò³éíî ÷åðãóâà-
òèìóòü ìàøèíè øâèäêî¿ äîïîìîãè. Ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó áóäå çàáåçïå÷åíî ÷åðãóâàííÿ íà-
ðÿäó ì³ë³ö³¿

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

9
березня 2014 року українці відзначати�
муть 200�ту річницю від дня народження
видатного поета, письменника та худож�
ника Тараса Григоровича Шевченка. Під�

готовка до ювілею триває вже декілька років,
а 2014�й Указом Президента України проголо�
шено роком Великого Кобзаря. Епіцентром
урочистих заходів стане Київ. З нагоди свята у
місті приведуть до ладу всі місця, пов’язані з
іменем славетного українця. А на киян та гос�
тей столиці чекає ціла низка цікавих культур�
но�мистецьких подій.
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Київ стане епіцентром рочистих заходів з на оди відзначення 200-річчя від дня народження Вели о о Кобзаря



Кирило ФОМІНОВ
“Хрещатик”

У
понеділок біля
барикад на
Хрещатику з
боку ЦУМу

мирні громадяни на�
магались провести мі�
тинг під назвою
“Звільнимо Хрещатик,
збережемо Майдан!”,
але були розігнані за�
гонами самооборони
Євромайдану.

Євромайдан збирає все

менше учасників, проте акція

протесту у середмісті триває.

Тож кияни, незадоволені не�

зручностями через її прове�

дення, від скарг вирішили пе�

рейти до дій. Учора на Хре�

щатику тривала акція “Звіль�

нимо Хрещатик, збережемо

Майдан!”, яка була організо�

вана лідером соціального Ру�

ху “За здорову націю” Вікто�

рією Шиловою. “Те, що зараз

відбувається на майдані Неза�

лежності, не має жодного

стосунку до волі народу, який

вийшов на Майдан 1 грудня.

Те, що нині є на Майдані, —

це хаос, безлад і називається

просто: територія беззаконня.

Тому ми зібрали майже дві ти�

сячі підписів киян з вимогою

негайно розблокувати про�

їжджу частину Хрещатика від

сміття та барикад, а також

звільнити приміщення

КМДА, де засіли екстремісти

й сепаратисти. Нашою мир�

ною акцією ми покажемо, що

в Україні існує інша точка зо�

ру, і цю точу зору підтриму�

ють дві третини українців”,—

заявила вона. З метою реалі�

зації цих планів був організо�

ваний мітинг. Так, близько

сотні мітингувальників, пере�

важна кількість з яких були

людьми похилого віку, зібра�

лися біля барикад навпроти

ЦУМу, де закликали учасни�

ків Євромайдану розійтися та

звільнити центр міста. “Со�

ромно дивитися на те, що від�

бувається, на те, що країна

опустилася до такого стану.

Центр міста захопила група

людей, для якої народ Укра�

їни — “ворог”. Навіть “Бер�

кут” — захисники порядку —

лише приймали удар активіс�

тів, нічого не могли зробити у

відповідь. Як це так? Де наші

керівники?” — поскаржився

учасник акції пан Іван. Проте

активістів зустріли екіпірова�

ні загони самооборони Євро�

майдану, які за допомогою

сили та вантажівок відтіснили

мітингувальників від бари�

кад, а також прогнали органі�

затора акції Вікторію Шило�

ву. Через сутички кілька осіб

були змушені звернутися за

медичною допомогою до лі�

карів, які чергували на місці.

Серйозних пошкоджень не

було. Активісти були змушені

піти та заявили, що ще повер�

нуться у більшій кількості.

Міліція у протистояння не

втручалася

Ì²ÑÒÎ
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"Звільнимо Хрещатик, збережемо Майдан!"
Активісти вимагають припинити блокування середмістя

А тивісти за ли али часни ів Євромайдан розійтися та звільнити центр міста

Якщо припустити хоча би

на мить, що страйк міг би від�

бутися, то в столиці почався б

хаос, внаслідок якого — тися�

чі смертей. Опозиційні сили

повинні розуміти, що зупинка

медичної галузі хоча б на один

робочий день може призвести

до плачевних наслідків як у

Києві, так і в країні в цілому.

За словами головного лікаря

Київського міського центру

екстреної медичної допомоги

Анатолія Вершигори, до ме�

диків дійсно надходить дуже

багато дзвінків від стурбова�

них киян з приводу того, що

люди занепокоєні можливим

страйком лікарів. “Ми хочемо

заспокоїти, що служба “швид�

кої” та лікарні будуть працю�

вати за регламентом”,— наго�

лосив пан Вершигора. Також

він додав, що, незважаючи на

всі складнощі, лікувальні за�

клади працюють у звичайному

режимі. “Надається і екстрена

медична допомога, і планова

медична допомога. Задіяні всі

144 бригади денного режи�

му,— зазначив Анатолій Вер�

шигора, висловивши при цьо�

му впевненість, що всі проб�

леми потрібно вирішувати

шляхом переговорів.— Усе

має вирішуватися шляхом пе�

реговорів, не можна робити

медичних працівників заруч�

никами певних обставин”,—

підкреслив він. Головний лі�

кар Київського міського цен�

тру екстреної медичної допо�

моги нагадав, що медичні

працівники не мають права,

відповідно до законодавства

України, не надавати допомо�

гу хворим. А у разі невиконан�

ня своїх обов’язків вони мо�

жуть понести покарання згід�

но з чинним законодавством.

“Є певні документи, які, не�

зважаючи на обставини, по�

винні виконувати медичні

працівники, а це насамперед

Закон України “Про екстрену

медичну допомогу”, за яким

ненадання без поважної при�

чини на місці події швидкої

медичної допомоги або за не�

обґрунтовану відмову в надан�

ні екстреної медичної допо�

моги несе кримінальну, адмі�

ністративну, дисциплінарну

відповідальність”,— наголо�

сив Анатолій Вершигора.

Що ж до статистичних да�

них викликів швидкої допо�

моги в новорічні свята, то

станом на 1 січня 2014�го в

Києві було зареєстровано

більше викликів швидкої до�

помоги, ніж 1 січня минулого

року. “Новорічні свята прой�

шли спокійно. Звернення бу�

ли в основному у зв’язку з ус�

кладненням соматичних за�

хворювань. Не було надзви�

чайних ситуацій”,— зауважив

пан Вершигора. Працівника�

ми міського центру екстреної

медичної допомоги з 1 по 8

січня було зареєстровано два

отруєння, з них одне — алко�

голем у дитини. “З петардами

були тільки два нещасних ви�

падки, які закінчилися на�

данням допомоги в прий�

мальному відділенні. Із заре�

єстрованих 14�ти падінь із

висоти 9 чоловік були госпі�

талізовані, 5 випадків закін�

чилися летально. Також було

6 випадків переохолоджен�

ня”,— повідомив головний

лікар Київського міського

центру екстреної медичної

допомоги. За його словами, з

початку нового року з Майда�

ну в лікарні Києва було до�

ставлено 9 осіб. На сьогодні в

лікарнях міста перебуває 43

людини. “З них 10 киян,

двоє — бездомні, інші — іно�

городні. Слід зазначити, що

більшість людей ми відвозили

до лікарні швидкої допомоги

в спеціалізовані відділення:

вони мали алкогольне сп’я�

ніння. Серед пацієнтів тубер�

кульозу немає. Переохоло�

дження, травми, удари, пере�

ломи — 34 випадки, гінеколо�

гія — 3, психічні захворюван�

ня — 4, короста — 1 випадок,

бронхіт, ангіна — 12”,— ска�

зав пан Вершигора.

У свою чергу, заступник го�

ловного лікаря Київської

міської клінічної лікарні

швидкої допомоги Сергій Бі�

логривенко повідомив, що

протягом свят лікарня швид�

кої допомоги надала допомо�

гу 1 028 пацієнтам, з яких гос�

піталізовано 637 чоловік. У

новорічну ніч була надана до�

помога 190 пацієнтам, госпі�

талізовані — 114, при цьому з

них зі спецтравмами — 33 лю�

дини, з травмами, отримани�

ми в стані алкогольного сп’я�

ніння,— 42 людини. Різдвяні

свята в цьому році пройшли

без надзвичайних ситуацій,

загалом 52 людини отримали

медичну допомогу. Також ме�

дики наголосили на тому, що

в найближчі дні стан здоров’я

багатьох метеочутливих укра�

їнців погіршиться, бо в Укра�

їну прийшла потужна магніт�

на буря. “Ми почали відміча�

ти фази місяця, і зараз є ін�

формація, що до нас набли�

жається магнітна буря. Ми

відмітили, що два наших

співробітники потрапили до

лікарні із гіпертонічним кри�

зом. Також головний редак�

тор одного з українських ЗМІ

потрапив до лікарні із тис�

ком, який не коригується”,—

сказав Анатолій Вершигора.

Він пов’язує ці випадки із

магнітною бурею. За словами

лікаря, найбільш потужний

магнітний удар очікується 14

січня, коли буде повний мі�

сяць. Також він додав, що є

певна закономірність психіч�

них розладів у людей із впли�

вом магнітних бурь

Медичні працівни и не мають права, відповідно до за онодавства У раїни,
не надавати допомо хворим

Страйк відміняється
Столичні медики не залишать хворих напризволяще
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Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Н
оворічні свята проходять, столиця вхо�
дить в робочий темп, але центральна
частина міста залишається в револю�
ційному стані, а по суті — в облозі.

Опозиція обіцяє продовжувати протести і
вдається до різноманітних радикальних закли�
ків. Але одна справа відстоювати свої права на
європейське життя, а інша — закликати до
страйків, зокрема лікарів та медиків, від яких
залежать людські життя. Тож експерти впевне�
ні — подібні ініціативи не мають перспектив.

Ідея про страйк — “криза жанру” у опозиції
Президент У раїнсь о о аналітично о центр

ОЛЕКСАНДР ОХРІМЕНКО
“Хто може страйкувати? На сьогоднішній момент подивіться, хто перебуває на Майдані?

Бачимо: там знаходиться тисяча�дві людей. Це студенти, а то і взагалі безробітні. Вони вже

страйкують... Якщо якісь студенти не прийдуть на заняття і будуть кричати “Ось ми страйку�

ємо!”, так вони і так на заняття не ходять. Порти, авіазаводи, машинобудівні підприємства —

вони як працювали, так і будуть працювати! Опозиція розуміє, що вона втратила контроль над

ЄвроМайданом, який їх зовсім не слухається. Ось і починається балаканина про страйк, бло�

кування та неприйняття бюджету, що свідчить, у першу чергу, про “кризу жанру”. Можна

скільки завгодно про це говорити, але українці, справжні українці, знають, що їм потрібно ду�

мати про сім’ю, про свої доходи. Як живуть українці? Вони цілий день працюють, заробляють

гроші, ввечері приходять додому, вмикають телевізор і дивляться дешеве шоу “Майдан”. Це

таке шоу, як “Дом 2”. Вони подивилися, посміялися, послухали політиків і все. Я так розумію,

з цим страйком буде те саме. Народ потребує “хліба і видовищ” — у даному випадку опозиція

працює в рамках видовищ: вона розважає людей, виголошуючи різні безглузді гасла”.

ÊÎÌÅÍÒÀÐ ÅÅÊÑÏÅÐÒÀ
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗАСТУПНИКА МІСЬКОГО
ГОЛОВИ–СЕКРЕТАРЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 1 (1270)

ВІВТОРОК,
14 січня
2014 року

З технічних причин розпорядження № 2354 від 30 р дня 2013 р.,
оп блі оване 31 р дня 2013 р., вважати недійсним.

Слід читати:

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Хрещатик 314 січня 2014 року

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:

1. Утворити омісію з роз ляд заяв про
можливість розміщення тимчасових спор д
тор овельно о, поб тово о, соціально- ль-
т рно о чи іншо о призначення для здійснен-
ня 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 адміністра-
ції) відповідно до вимо на аз Міністерства
ре іонально о розвит , б дівництва та жит-
лово- ом нально о осподарства У раїни від
21 жовтня 2011 ро № 244 "Про затвер-
дження Поряд розміщення тимчасових спо-
р д для провадження підприємниць ої діяль-
ності", зареєстровано о в Міністерстві юсти-
ції У раїни 22 листопада 2011 ро за
№ 1330/20068, забезпечити роз ляд та опра-
цювання до ментів, я і подаються с б'є та-

ми осподарювання, щодо розміщення тим-
часових спор д тор овельно о, поб тово о,
соціально- льт рно о чи іншо о призначен-
ня для здійснення підприємниць ої діяльності
на території м. Києва (далі — ТС) та за ре-
з льтатами:
3.1. Визначати відповідність намірів замов-

ни а щодо місця розташ вання ТС Компле с-
ній схемі розміщення ТС в м. Києві, б дівель-
ним 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 паспор-

тів 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 розпоря-

дження залишаю за собою.

Виконуючий обов'язки  голови 
А. Голубченко

Про покладання тимчасово обов'язків головного редактора газети "Хрещатик"
Розпорядження № 220 від 20 грудня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":
По ласти тимчасово ви онання обов'яз ів оловно о реда тора азети "Хрещати " з 23 р дня 2013 ро на Філіппова Ма сима Оле сандровича, першо о заст пни а оловно о реда тора

азети "Хрещати ".

Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 30.12.2013 р. № 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 підприємниць ої ді-
яльності на території м. Києва (далі — Комісія) є онс льтаційно-дорадчим ор аном при ви о-
навчом ор ані Київсь ої місь ої ради (Київсь ій місь ій державній адміністрації) з питань роз-
ляд заяв про можливість розміщення тимчасових спор д тор овельно о, поб тово о, соці-
ально- льт рно о чи іншо о призначення для здійснення підприємниць ої діяльності (далі —
ТС) на території м. Києва.
2. Комісія своїй діяльності ер ється Констит цією У раїни, за онами У раїни, постанова-

ми Верховної Ради У раїни, а тами Президента У раїни та Кабінет Міністрів У раїни, на аза-
ми 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 Київсь ої місь ої

ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), іншими нормативно-правовими а тами, а та-
ож цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
3.1. Роз ляд заяв та інших до ментів с б'є тів осподарювання про можливість розміщен-

ня ТС.
3.2. Координація дій стр т рних підрозділів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-

ївсь ої місь ої державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій під час
розміщення ТС на території міста Києва.
3.3. Надання пропозицій Київсь ій місь ій раді, ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ій місь ій державній адміністрації) щодо розроб и прое тів та внесення змін до чин-
них 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, від-

повідно 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 ін-
формації та до ментів щодо розміщення ТС.
4.3. Зал чати в становленом поряд до роз ляд та опрацювання питань, що належать

до її омпетенції, представни ів державних та ом нальних підприємств, станов та ор аніза-
цій, 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, оле і-

альності, підзвітності та відповідальності перед територіальною ромадою міста Києва.
6. Комісія творюється з представни ів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої

місь ої державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств,
станов та ор анізацій. Комісія діє с ладі олови, заст пни ів олови, се ретаря та членів Ко-
місії.
7. Персональний с лад Комісії затвердж ється розпорядженням ви онавчо о ор ан Київ-

сь 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 адміністра-
ції).
9. Основною формою роботи Комісії є засідання, я і проводяться в мір потреби, але не рід-

ше 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 — один із заст пни-
ів олови омісії за дор ченням олови омісії.
Рішення Комісії приймаються від ритим олос ванням простою більшістю олосів членів о-

місії, прис тніх на її засіданні. У разі рівно о розподіл олосів олос олов ючо о на засідан-
ні є вирішальним.
12. Голова омісії, а в разі йо о відс тності — один із заст пни ів олови омісії за дор чен-

ням 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 Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацію), підприємствами, станова-
ми, 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 ані-
зацій та ромадсь их ор анізацій за їх з одою.
13. Заст пни и олови омісії: бер ть часть під отовці питань;
бер ть часть здійсненні онтролю за ви онанням рішень Комісії.
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 відо-

мостей, необхідних для проведення засідань Комісії;
оформляє прото оли засідань Комісії.
15. Рез льтати роботи Комісії оформляються прото олом. Прото ол засідання омісії підпи-

с 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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 4 14 січня 2014 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 30.12.2013 р. № 2354

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

Садовой
Сер ій Ми олайович
Денисю
Людмила Всеволодівна
Вавриш
Андрій Валентинович

Аврамен о
Сер ій Петрович

Ба ан
Анатолій Оле сійович
Б ря
Оле сандр Володимирович

Б ханець
Р слан Іванович

Гол бов
Станіслав Михайлович

Горбач
Оле сандр Оле сандрович

Гота
Андрій Оле ович
Гріню
Ві тор Ростиславович
Давиден о
Оле сій Володимирович
Дзюба
Лариса Ми олаївна
Дмитр
Юрій Павлович
Зелений
Петро Пилипович

Комарниць ий
Денис Сер ійович
Корот іх
Ганна Анатоліївна
Лелю
Роман В’ячеславович
Ліщен о
Оле сандр Васильович
Мос алевич
Станіслав Володимирович
Нов ородсь ий
Сер ій Оле сандрович
Новиць ий
Дмитро Юрійович
Пабат
Оле сандр Ві торович
Рев'ю
Андріян Михайлович
Рибчен о
Дмитро Ві торович
Сандраць ий
Валерій Гри орович
Самохін
Оле сій Юрійович
Слободян
Роман Бо данович
Стволов
Ві тор Леонідович
Тимчен о
Бо дан Ві торович

Тищен о
Ві тор Іванович
Філіппов
Володимир Ві торович
Ш вара
Оле сандр Ми олайович
Ш тен о
Віта Леонідівна

Я овч
Михайло Юрійович

дире тор Департамент місь о о бла о строю та збере-
ження природно о середовища, олова омісії
дире тор Департамент промисловості та розвит підпри-

ємництва, заст пни олови омісії
заст пни дире тора Департамент містоб д вання та ар-

хіте т ри — начальни сл жби Містоб дівно о адастр , се -
ретар омісії
заст пни енерально о дире тора з орпоративно о
правління ПАТ "А ціонерна омпанія "Київводо анал" (за
з одою)
перший заст пни олови Шевчен івсь ої районної в місті

Києві державної адміністрації
начальни відділ провадження та е спл атації автотранс-

портної системи правління дорожнім р хом УДАІ ГУ МВС
У раїни в м. Києві (за з одою)
заст пни Головно о державно о інспе тора з на ляд

сфері пожежної та техно енної безпе и місті Києві (за з о-
дою)
заст пни дире тора Департамент — начальни правлін-

ня тор івлі та поб т Департамент промисловості та розвит-
підприємництва, заст пни олови омісії
заст пни начальни а правління ландшафтної архіте т ри

та омпле сно о бла о строю — начальни відділ з питань
ре лами та тимчасових спор д Департамент містоб д ван-
ня та архіте т ри
перший заст пни олови Деснянсь ої районної в місті Ки-

єві державної адміністрації
деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

заст пни начальни а правління тор івлі та поб т Депар-
тамент промисловості та розвит підприємництва
деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

начальни сл жби онтролю стан охоронних зон еле тро-
технічно о Департамент технічної дире ції ПАТ "Київенер о"
(за з одою)
деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

заст пни олови Дніпровсь ої районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації

ерівни апарат Дарниць ої районної в місті Києві держав-
ної адміністрації
деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

заст пни олови Оболонсь ої районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації
заст пни начальни а Управління охорони льт рної спад-

щини
дире тор Департамент житлово- ом нальної інфрастр -

т ри
деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

заст пни олови Солом'янсь ої районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації
заст пни олови Голосіївсь ої районної в місті Києві дер-

жавної адміністрації
заст пни олови Печерсь ої районної в місті Києві дер-

жавної адміністрації
дире тор ом нально о підприємства "Світоч"

деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

заст пни олови Подільсь ої районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації
заст пни дире тора Департамент транспортної інфра-

стр т ри — начальни правління розвит транспортної ін-
фрастр т ри
деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

заст пни олови Святошинсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації
заст пни начальни а правління тор івлі та поб т — на-

чальни відділ тор івлі Департамент промисловості та роз-
вит підприємництва
деп тат Київсь ої місь ої ради (за з одою)

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

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

адміністрації) від 07 березня 201З року № 295 "Про забезпечення
на 2013 рік природоохоронних заходів у м. Києві"

Розпорядження № 2193 від 2 грудня 2013 року
Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні",

"Про охорону навколишнього природного середовища", "Про столицю України — місто
герой Київ", поста

нови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних
призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету", враховуючи рішення Київ

ської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" та рішення Київ

ської міської ради від 21 лютого 2013 року № 26/9083 "Про затвердження переліку природоохоронних захо

дів у місті Києві у 2013 році", з метою належного фінансування природоохоронних заходів у місті Києві в 2013
році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Розподіл оштів
Київсь о о місь о о фонд охорони нав о-
лишньо о природно о середовища для фі-
нанс вання природоохоронних заходів м.
Києві на 2013 рі , затверджено о розпоря-
дженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) від 07 березня 2013 ро № 295, ви-
лавши йо о в новій реда ції, що додається.
2. Перерозподілити видат и розвит , пе-

редбачені Департамент місь о о бла о ст-
рою та збереження природно о середовища
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) на
2013 рі спеціальном фонді бюджет міста
Києва в межах за ально о обся бюджетних
призначень шляхом зменшення видат ів роз-
вит по од тимчасової ласифі ації видат-
ів та редит вання місцевих бюджетів
240601 бюджетної про рами "Охорона та ра-
ціональне ви ористання природних рес рсів"
в с мі 298,84 тис. рн та збільшити видат и
розвит по од тимчасової ласифі ації ви-
дат ів та редит вання місцевих бюджетів
240605 бюджетної про рами "Збереження
природно-заповідно о фонд " на с м 298,84
тис. рн.
3. Перерозподілити видат и розвит , пе-

редбачені Департамент місь о о бла о ст-
рою та збереження природно о середовища
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) на
2013 рі спеціальном фонді бюджет міс-
та Києва в межах за ально о обся бюджет-
них призначень шляхом зменшення видат ів
розвит по од тимчасової ласифі ації ви-
дат ів та редит вання місцевих бюджетів
240604 бюджетної про рами "Інша діяльність
сфері охорони нав олишньо о природно о

середовища" в с мі 165,0 тис. рн та збіль-
шити видат и споживання по од тимчасо-
вої ласифі ації видат ів та редит вання
місцевих бюджетів 240604 бюджетної про-
рами "Інша діяльність сфері охорони нав-
олишньо о природно о середовища" на с -
м 165 тис. рн.
4. Передати бюджетні призначення в с мі

100,0 тис. рн, що затверджені Департамент
місь о о бла о строю та збереження при-
родно о середовища ви онавчо о ор ан Ки-
ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) спеціальном фонді
бюджет міста Києва на 2013 рі по од тим-
часової ласифі ації видат ів та редит вання

місцевих бюджетів 240601 бюджетної про-
рами "Охорона та раціональне ви ористання
природних рес рсів" Департамент земель-
них рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) в с мі 100,0 тис. рн на од тим-
часової ласифі ації видат ів та редит вання
місцевих бюджетів 240601 бюджетної про-
рами "Охорона та раціональне ви ористання
природних рес рсів".
5. Передати бюджетні призначення в с мі

6202,74 тис. рн, що затверджені Департа-
мент місь о о бла о строю та збереження
природно о середовища ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) спеціальном фонді
бюджет міста Києва на 2013 рі по од тим-
часової ласифі ації видат ів та редит вання
місцевих бюджетів 240601 бюджетної про-
рами "Охорона та раціональне ви ористання
природних рес рсів" Департамент промис-
ловості та розвит підприємництва ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) в с мі
6202,74 тис. рн на од тимчасової ласифі-
ації видат ів та редит вання місцевих бю-
джетів 240602 бюджетної про рами "Утиліза-
ція відходів".
6. Передати бюджетні призначення в с мі

2494,55 тис. рн, що затверджені Департа-
мент місь о о бла о строю та збереження
природно о середовища ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) спеціальном фонді
бюджет міста Києва на 2013 рі по од тим-
часової ласифі ації видат ів та редит вання
місцевих бюджетів 240604 бюджетної про-
рами "Інша діяльність сфері охорони нав-
олишньо о природно о середовища" Депар-
тамент промисловості та розвит підпри-
ємництва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) в с мі 2494,55 тис. рн на од тимча-
сової ласифі ації видат ів та редит вання
місцевих бюджетів 240602 бюджетної про-
рами "Утилізація відходів".
7. Перерозподілити видат и розвит , пе-

редбачені Департамент житлово- ом наль-
ної інфрастр т ри ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) на 2013 рі спеціальном
фонді бюджет міста Києва в межах за аль-
но о обся бюджетних призначень шляхом
зменшення видат ів розвит по од тимча-

Про перерозподіл видатків 
бюджету міста Києва

Розпорядження № 2209 від 9 грудня 2013 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня
2011 року № 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бю


1. Здійснити перерозподіл оштів межах
аси н вань по оловних розпорядни ах бю-
джетних оштів між об'є тами б дівництва,
ре онстр ції тощо, а та ож видами оплач -
ваних робіт (прое тні роботи, оплата за ми-
н лі ро и, поточні апітальні в ладення, при-
дбання обладнання тощо), передбаченими
додат ом 7 до рішення Київсь ої місь ої ради
від 08 люто о 2013 ро № 3/9060 "Про бю-
джет міста Києва на 2013 рі "(в реда ції рі-
шення Київсь ої місь ої ради від 13 листопа-
да 2013 ро № 426/9914), що додається.
2. Здійснити перерозподіл видат ів роз-

вит , передбачених оловним розпорядни-
ам бюджетних оштів на 2013 рі спеціаль-
ном фонді бюджет міста Києва в межах за-
ально о обся бюджетних призначень, що
додається.
3. Відповідно до п н т 1 цьо о розпоря-

дження внести зміни до основних по азни ів
Про рами е ономічно о і соціально о розвит-

м. Києва на 2013 рі , доведених до депар-
таментів, правлінь, інших стр т рних під-
розділів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції), районних в місті Києві державних адмі-

ністрацій з ідно з розпорядженням ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 26 люто о
2013 ро № 249 "Про Про рам е ономічно-
о і соціально о розвит м. Києва на 2013
рі " (в реда ції розпорядження ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) від 29 листопада
2013 ро № 2159), а саме:
зведеної про рами апітальних в ладень та

введення в дію пот жностей;
про рами апітальних в ладень та введен-

ня в дію пот жностей;
розподіл аси н вань на фінанс вання а-

пітальних в ладень, ви лавши їх в реда ціях,
що додаються.
4. Департамент е ономі и та інвестицій

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) за-
безпечити подання на по одження перероз-
поділ оштів, передбачено о п н том 1 цьо-
о розпорядження, до постійної омісії Київ-
сь ої місь ої ради з питань бюджет та соці-
ально-е ономічно о розвит .

Голова О. Попов

джету і надання кредитів з бюджету", підпункту 17.7 пункту 17 рішення Київської міської ради від 08 лютого
2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік ", в межах функцій органу місцевого самовряду

вання:

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 514 січня 2014 року

Про затвердження передавального акта 
комунального підприємства

"Кінотеатр "Братислава"
Розпорядження № 2212 від 9 грудня 2013 року

Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців", рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року
№ 336/9393 "Про реорганізацію кінотеатрів комунальної власності територіальної громади міста Києва",
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
21 червня 2013 року № 1005 "Про організаційно:правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської
міської ради від 22 травня 2013 року № 336/9393":

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

державній адміністрації 
на 2013 рік

Розпорядження № 2217 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" (із змінами та доповненнями), з метою недопущення заборгованості за виконані ро:
боти по підготовці до опалювального сезону госпіталю “Печерський":

1.Затвердити	перерозподіл	видат�ів	спо-

живання	�	за�альній	с�мі	15800	�рн,	перед-

бачених	 Печерсь�ій	 районній	 в	 місті	 Києві

державній	 адміністрації	 на	 2013	 рі�	 �	 за-

�альном�	фонді	бюджет�	міста	Києва	в	ме-

жах	 за�ально�о	 обся��	 бюджетних	 призна-

чень,	 шляхом	 зменшення	 видат�ів	 спожи-

вання	 по	 �од�	 тимчасової	 �ласифі�ації	 ви-

дат�ів	 та	 �редит�вання	 місцевих	 бюджетів

080800	"Центри	первинної	медичної	(меди-

�о-санітарної)	допомо�и"	та	збільшення	ви-

дат�ів	споживання	по	�од�	тимчасової	�ла-

сифі�ації	 видат�ів	 та	 �редит�вання	 місце-

вих	бюджетів	080201	"Спеціалізовані	лі�ар-

ні	 та	 інші	 спеціалізовані	 за�лади	 (центри,

диспансери,	 �оспіталі	 для	 інвалідів	 ВВВ,

лепрозорії,	меди�о-санітарні	частини	тощо,

що	мають	ліж�ов�	мереж�)",	що	додається.

2.	Печерсь�ій	районній	в	місті	Києві	дер-

жавній	 адміністрації	 забезпечити	 подання

на	по�одження	перерозподіл�	видат�ів,	пе-

редбачено�о	 п�н�том	 1	 цьо�о	 розпоря-

дження,	до	постійної	�омісії	Київсь�ої	місь-

�ої	 ради	 з	 питань	 бюджет�	 та	 соціально-

е�ономічно�о	розвит��.

3.	 Департамент�	 фінансів	 ви�онавчо�о

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

місь�ої	державної	адміністрації)	внести	від-

повідні	зміни	до	розпис�	місцево�о	бюдже-

т�	 після	 по�одження	 в	 �становленом�	 по-

ряд��	 перерозподіл�	 видат�ів,	 передбаче-

но�о	п�н�том	1	цьо�о	розпорядження,	з	по-

стійною	 �омісією	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 з

питань	бюджет�	та	соціально-е�ономічно�о

розвит��.

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

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

Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації

з�ідно	з	розподілом	обов'яз�ів.

Голова О. Попов

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

від 17 червня 2013 року № 970 
"Про організацію громадських робіт 

у місті Києві в 2013 році"
Розпорядження № 2218 від 9 грудня 2013 року

Відповідно до статті 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 31 Закону України
"Про зайнятість населення", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року
№ 175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру", з ураху:
ванням наказу Міністерства соціальної політики України від 28 березня 2013 року № 159 "Про затвердження
Примірної форми договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організації" та з метою
виконання запланованих у 2013 році обсягів фінансування громадських робіт:

1.	 Затвердити	 зміни	 до	 Перелі��	 підпри-

ємств,	ор�анізацій	та	�станов	міста	Києва,	за

�частю	 я�их	 план�ється	 ор�анізація	 �ромад-

сь�их	робіт	�	2013	році,	затверджено�о	роз-

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

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

міністрації)	 від	 17	 червня	 2013	 ро��	 № 970,

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

2.	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	 та	 �олів	 районних	 в

місті	Києві	державних	адміністрацій.

Голова О. Попов

Про підсумки осіннього місячника
з благоустрою, озеленення та поліпшення

санітарного стану міста 
у 2013 році

Розпорядження № 2221 від 9 грудня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження виконавчого ор:

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 вересня 2013 року № 1612
"Про проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста у
2013 році", протоколу доручень № 66, напрацьованих під час розширеної апаратної наради виконавчого ор:
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2013 "Про підведення під:
сумків осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2013 році", в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Визнати	�ращими	в	ор�анізації	та	ви�о-

нанні	 заходів	 осінньо�о	 місячни�а	 з	 бла�о-

�строю,	озеленення	та	поліпшення	санітар-

но�о	стан�	міста	�	2013	році:

1.1.	Серед	районів	міста:

Оболонсь�ий,	Печерсь�ий	райони —	пер-

ше	місце;

Шевчен�івсь�ий	район —	др��е	місце;

Голосіївсь�ий,	Дніпровсь�ий	та	Дарниць-

�ий	райони —	третє	місце;

Подільсь�ий,	 Солом'янсь�ий	 райони —

четверте	місце;

Деснянсь�ий,	 Святошинсь�ий	 райони —

п'яте	місце.

1.2.	Серед	департаментів	та	місь�их	під-

приємств:

ККО	"Київзеленб�д" —	перше	місце;

КК	"Київавтодор" —	др��е	місце;	

Департамент	 житлово-�ом�нальної	 ін-

фрастр��т�ри —	третє	місце.

1.3.	Серед	�правлінь,	підприємств	район-

них	в	місті	Києві	державних	адміністрацій:

Управління	 житлово-�ом�нально�о	 �оспо-

дарства	Оболонсь�о�о	район�	–	перше	місце;

Управління	житлово-�ом�нально�о	�оспо-

дарства	Печерсь�о�о	район�	–	др��е	місце;

КП	 "Дире�ція	 замовни�а	 з	 �правління

житлово�о	 �осподарства	 Дарниць�о�о

район�	міста	Києва"–	третє	місце;

КП	 ШЕУ	 Оболонсь�о�о	 район�	 –	 перше

місце;

КП	ШЕУ	Печерсь�о�о	район�	–	др��е	міс-

це;	

КП	 ШЕУ	 Дніпровсь�о�о	 район�	 –	 третє

місце;

КП	 УЗН	 Оболонсь�о�о	 район�–	 перше

місце;

КП	УЗН	Дарниць�о�о	район�	–	др��е	міс-

це;	

КП	 УЗН	 Дніпровсь�о�о	 та	 Печерсь�о�о

районів	–	третє	місце;

2.	Ре�оменд�вати:

2.1.	Керівни�ам	департаментів,	�правлінь

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

(Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації),

місь�их	 і	 районних	 �ом�нальних	 підпри-

ємств,	ор�анізацій	 і	�станов	за	підс�м�ами

роботи	в	період	осінньо�о	місячни�а	з	бла-

�о�строю,	 озеленення	 та	 поліпшення	 сані-

тарно�о	 стан�	 міста	 �	 2013	 році	 заохотити

�ращих	 працівни�ів	 за	 особистий	 внесо�	 �

поліпшення	 бла�о�строю	 міста	 �	 межах

�оштів	фонд�	оплати	праці.

2.2.	 Районним	 в	 місті	 Києві	 державним

адміністраціям	за	рах�но�	�оштів,	передба-

чених	 на	 поточний	 бла�о�стрій,	 заохотити

а�тивних	�часни�ів	ви�онання	заходів	осін-

ньо�о	місячни�а	з	бла�о�строю,	озеленення

та	 поліпшення	 санітарно�о	 стан�	 міста	 �

2013	році.

3.	 Керівни�ам	 департаментів,	 �правлінь,

відділів	 та	 інших	 стр��т�рних	 підрозділів

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

(Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації),

�оловам	 районних	 в	 місті	 Києві	 державних

адміністрацій	 спрям�вати	 з�силля	 підпо-

ряд�ованих	 їм	 підприємств,	 ор�анізацій	 та

�станов	 на	 е�оло�ічне	 оздоровлення	 тери-

торій,	 водойм,	 повітря,	 ви�онання	 �ом-

пле�сних	 за�альномісь�их	 про�рам.	 Розпо-

чати	на�опичення	рес�рсів	для	ор�анізова-

но�о	проведення	весняно�о	двомісячни�а	з

бла�о�строю,	 озеленення	 та	 поліпшення

санітарно�о	стан�	міста	�	2014	році.

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

рядження	по�ласти	на	заст�пни�ів	Київсь�ої

місь�ої	 Державної	 адміністрації	 з�ідно	 з

розподілом	 обов’яз�ів	 та	 �олів	 районних	 в

місті	Києві	державних	адміністрацій.

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 перерозподіл видатків 
на придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування та проведення 
капітального ремонту закладів охорони здоров'я, 

передбачених спеціальним фондом 
(бюджетом розвитку) 

місцевого бюджету міста Києва 
на 2013 рік

Розпорядження № 2230 від 10 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 12.01.2011 № 18 "По:
рядок передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету", рі:
шення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", з метою доціль:
ного освоєння та раціонального використання коштів, передбачених спеціальним фондом (бюджетом роз:
витку) місцевого бюджету м. Києва на 2013 рік:

1.	 Затвердити	 перерозподіл	 видат�ів

розвит��	�	с�мі	1 848 136	�рн	(з	них	на	при-

дбання	обладнання	121 723	�рн.,	на	прове-

дення	�апітально�о	ремонт�	1	726 413	�рн),

передбачених	 Департамент�	 охорони	 здо-

ров'я	 ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київсь�ої	 місь�ої

ради	 (Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адмініс-

трації)	 на	 2013	 рі�	 �	 спеціальном�	 фонді

бюджет�	 міста	 Києва	 (бюджет	 розвит��)	 в

межах	 за�ально�о	 обся��	 бюджетних	 при-

значень,	 шляхом	 зменшення	 видат�ів	 роз-

вит��	�	с�мі	1 479 030	�рн	по	�од�	тимчасо-

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

місцевих	 бюджетів	 080201	 "Спеціалізована

стаціонарна	 медична	 допомо�а	 населен-

ню",	 зменшення	 видат�ів	 розвит��	 �	 с�мі

369 106	�рн	по	�од�	тимчасової	�ласифі�а-

ції	 видат�ів	 та	 �редит�вання	 місцевих	 бю-

джетів	 080300	 "Амб�латорно-полі�лінічна

допомо�а	 населенню",	 та	 збільшення	 ви-

дат�ів	розвит��	�	с�мі	1 848 136	�рн	по	�о-

д�	тимчасової	�ласифі�ації	видат�ів	та	�ре-

дит�вання	 місцевих	 бюджетів	 080101	 "Ба-

�атопрофільна	 стаціонарна	 медична	 допо-

мо�а",	що	додається.

2.	 Департамент�	 охорони	 здоров'я	 ви�о-

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

сь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації)	 за-

безпечити	 подання	 на	 по�одження	 пере-

розподіл�	 видат�ів	 розвит��	 бюджет�,	 пе-

редбачено�о	 п�н�том	 1	 цьо�о	 розпоря-

дження,	до	постійної	�омісії	Київсь�ої	місь-

�ої	 ради	 з	 питань	 бюджет�	 та	 соціально-

е�ономічно�о	розвит��.

3.	 Департамент�	 фінансів	 ви�онавчо�о

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

місь�ої	державної	адміністрації)	внести	від-

повідні	зміни	до	розпис�	місцево�о	бюдже-

т�	 після	 по�одження	 в	 �становленом�	 по-

ряд��	 перерозподіл�	 видат�ів,	 передбаче-

но�о	п�н�том	1	цьо�о	розпорядження,	з	по-

стійною	 �омісією	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 з

питань	бюджет�	та	соціально-е�ономічно�о

розвит��.

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

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

Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації

з�ідно	з	розподілом	обов'яз�ів.

Голова О. Попов

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

місцевих	 бюджетів	 240601	 бюджетної	 про-

�рами	 "Охорона	 та	 раціональне	 ви�орис-

тання	 природних	 рес�рсів"	 в	 с�мі	 3589,55

тис.	 �рн	 та	 збільшити	 видат�и	 розвит��	 по

�од�	 тимчасової	 �ласифі�ації	 видат�ів	 та

�редит�вання	 місцевих	 бюджетів	 240602

бюджетної	про�рами	"Утилізація	відходів"	в

с�мі	3589,55	тис.	�рн.

8.	Департамент�	місь�о�о	бла�о�строю	та

збереження	 природно�о	 середовища	 за-

безпечити	 подання	 на	 по�одження	 пере-

розподіл�	видат�ів,	передбачених	п�н�тами

2,	 3,	 4,	 5,	 6	 та	 7	 цьо�о	 розпорядження,	 до

постійної	 �омісії	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 з

питань	бюджет�	та	соціально-е�ономічно�о

розвит��.

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

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

Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації

з�ідно	з	розподілом	обов'яз�ів.

Голова О. Попов

З додатком до розпорядження КМДА можна ознайомитися 
в апараті Київської міської державної адміністрації
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Хрещатик 6 14 січня 2014 року

Затвердити	передавальний	а�т	�ом�нально�о	підприємства	"Кінотеатр	"Братислава	додає-

ться.

Голова О. Попов

Затвердженно	

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	

від	09.12.2013	ро��	№	2212

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ�АКТ

Комісія	з	припинення	�ом�нально�о	підприємства	"Кінотеатр	"Братислава"	шляхом	приєд-

нання	до	�ом�нально�о	підприємства	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київради	(Київсь�ої	місь�ої	держав-

ної	адміністрації)	"Київ�інофільм",	створена	відповідно	до	розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�

Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 (Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації)	 від	 21	 червня	 2013	 ро��

№ 1005	"Про	ор�анізаційно-правові	заходи,	пов'язані	з	ви�онанням	рішення	Київсь�ої	місь�ої

ради	від	22	травня	2013	ро��	№ 336/9393",	�	с�ладі:

Голова	�омісії

Цвєт�ов	Андрій	Володимирович	— ви�он�ючий	обов'яз�и	дире�тора	�ом�нально�о	підпри-

ємства	 ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київради	 (Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації)	 "Київ�іно-

фільм";

Заст�пни�	�олови	�омісії	Кац	Денис	Гри�орович	— начальни�	відділ�	�адрово�о	забезпечен-

ня	Департамент�	��льт�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації);

Члени	�омісії:

Ч�шен�о	Вячеслав	Оле�ович	— заст�пни�	дире�тора	�ом�нально�о	підприємства	ви�онав-

чо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	"Київ�інофільм";

Зелінсь�ий	 Юрій	 Степанович	 — дире�тор	 �ом�нально�о	 підприємства	 ви�онавчо�о	 ор�ан�

Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	"Кінотеатр	"Росія";

Каращ��	Надія	Гаврилівна —	завід�вач	се�тор�	вн�трішньо�о	фінансово�о	�онтролю	та	а�ди-

т�	 Департамент�	 ��льт�ри	 ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 (Київсь�ої	 місь�ої	 дер-

жавної	адміністрації);

на	ви�онання	вимо�	частини	др��ої	статті	107	Цивільно�о	�оде�с�	У�раїни	та	з	�рах�ванням

повноважень,	наданих	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації)	від	21	червня	2013	ро��	№ 1005	"Про	ор�анізаційно-правові

заходи,	 пов'язані	 з	 ви�онанням	 рішення	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 від	 22	 травня	 2013	 ро��

№ 336/9393",	с�лала	цей	а�т	про	те,	що	�	зв'яз��	з	припиненням	�ом�нально�о	підприємства

"Кінотеатр	"Братислава"	(�од	ЄДРПОУ	21618508),	на	ви�онання	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ра-

ди	від	22	травня	2013	ро��	№ 336/9393	"Про	реор�анізацію	�інотеатрів	�ом�нальної	власності

територіальної	�ромади	міста	Києва",	шляхом	йо�о	приєднання	до	�ом�нально�о	підприємства

ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київради	 (Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації)	 "Київ�інофільм",	 до

�ом�нально�о	підприємства	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адмініс-

трації)	 "Київ�інофільм"	 переходять	 всі	 зобов'язання	 стосовно	 всіх	 �редиторів	 та	 боржни�ів,

в�лючаючи	зобов'язання,	я�і	оспорюються	сторонами,	а	та�ож	інші	а�тиви	(матеріальні	 і	не-

матеріальні)	та	власний	�апітал,	що	зазначені	нижче:

А�тиви	та	зобов'язання,	що	мож�ть	вини�н�ти	�	проміжо�	час�	між	датою	с�ладання	пере-

Пасив Код рядка На початок
звітного періоду

1 2 3

І. Власний капітал
Зареєстрований капітал

1400

Капітал у дооцінках 1405

Додатковий капітал 1410 4457235,00

Резервний капітал 1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420

Неоплачений капітал 1425

Вилучений капітал 1430

Усього за розділом 1 1495 4457235,00

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500

Довгострокові кредити банків 1510

Інші довгострокові зобов'язання 1515

Довгострокові забезпечення 1520

Цільове фінансування 1525

Усього за розділом II 1595

III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1610

товари, роботи, послуги 1615

розрахунками з бюджетом 1620

у тому числі з податку на прибуток 1621

розрахунками зі страхування 1625

розрахунками з оплати праці 1630

Поточні забезпечення 1660

Доходи майбутніх періодів 1665

Інші поточні зобов'язання 1690

Усього за розділом III 1695

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття

1700

Баланс 1900 4457235,00

Актив
Код рядка Сума, грн.

станом на
19.09.20ІЗ р.

1 2 3
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000

первісна вартість 1001

накопичена амортизація 1002

Незавершені капітальні інвестиції 1005

Основні засоби 1010 4457235,00

первісна вартість 1011 4457235,00

знос 1012

Інвестиційна нерухомість 1015

Довгострокові біологічні активи 1020

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств

1030

інші фінансові інвестиції 1035

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040

Відстрочені податкові активи 1045

Інші необоротні активи 1090

Усього за розділом І 1095 4457235,00

II. Оборотні активи 1100

Запаси

Поточні біологічні активи 1110

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130

з бюджетом 1135

у тому числі з податку на прибуток 1136

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155

Поточні фінансові інвестиції 1160

Гроші та їх еквіваленти 1165

Витрати майбутніх періодів 1170

Інші оборотні активи 1190

Усього за розділом II 1195

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200

Баланс 1300 4457235,00

давально�о	а�та	та	датою	державної	реєстрації	припинення	�ом�нально�о	підприємства	"Кіно-

театр	"Братислава",	що	припиняється	в	рез�льтаті	приєднання	до	�ом�нально�о	підприємства

ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київради	 (Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації)	 "Київ�інофільм"	 та

державної	реєстрації	відповідних	змін	до	�становчих	до��ментів	�ом�нально�о	підприємства

ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київради	 (Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації)	 "Київ�інофільм",	 та-

�ож	вист�пають	об'є�том	правонаст�пництва.

Голова комісії Цвєтков А. В.

Заступник голови комісії Кац Д. Г.

Члени комісії: Чушенко В. О.
Зелінський Ю. С.

Х Р Е Щ А Т И К Г Р А

О К Ї Р Е Н У А Р

Т Р О Г Л О Д И Т Л Я К

К О Н І С М Р І Я А

Е П О Л Е Т И У М У С

В М Е Р А С Д И К

И І Я Н Л Е К О

Ч Я А Е Д И К У Л А

Відповіді на сканворд 



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

ÐÅÊËÀÌÀ
Хрещатик 714 січня 2014 року

Державне підприємство з питань поводження з відходами
я вторинною сировиною (м. Київ, в л. Лобачевсь о о, 23-В),
повідомляє про намір передати в оренд о реме індивід аль-
но визначене р хоме майно, а саме:

- онтейнери пластмасові CLF 1100 л, іль ості 400 шт.;

- євро онтейнери для ТПВ об'ємом 1,1 м/ б, іль ості 200 шт.

Основні мови он рс :

1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати по-
рівняно зі стартовим. Стартовий розмір орендної плати за базовий мі-
сяць, січень 2014 ро , становить 11531,67 рн. без рах вання ПДВ.

2. Цільове призначення — збирання твердих поб тових відходів.

3. Стро оренди — 5 (п'ять ро ів).

4. Переможець он рс омпенс є витрати орендодавця,
пов'язані з проведенням незалежної оцін и об'є та оренди та оп блі-
ванням о олошень про он рс і йо о рез льтати засобах масо-

вої інформації.

Кон рс б де проведено 03.02.2014 об 11.00 за адресою: 02090,
м. Київ, в л. Лобачевсь о о, 23-В, ім. № 20.

Перелі до ментів, я і подаються претендентами для час-
ті в он рсі:

- до менти, що посвідч ють повноваження представни а юридич-
ної особи;

- заява про намір зяти в оренд майно, що належить до державної
власності, із зазначенням наймен вання, місцезнаходження (місця
проживання) та платіжних ре візитів заявни а;

- посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів; опія випис и
або витя з Єдино о державно о реєстр юридичних осіб та фі-
зичних осіб — підприємців; опія паспорта (с. 1,2,11) для фізичної
особи;

- завірен належним чином опію звіт про фінансові рез льтати
претендента з рах ванням дебіторсь ої і редиторсь ої забор о-
ваностей за останній рі ;

- довід , видан повноваженим ор аном (ор анізацією) про те, що
стосовно претендента не пор шено справ про бан р тство;

- опія ліцензії на здійснення юридичною особою о ремо о вид ді-
яльності (за наявності та о о).

До менти ( рім пропозиції щодо розмір орендної плати) пода-
ються онвертах з написом "На он рс" з відбит ом печат и пре-
тендента.

Заяв и потенційних орендарів приймаються за адресою: 02090,
м. Київ, в л. Лобачевсь о о, 23-В, ім. № 20 до 10.00 03.02.2014 ро .

6 люто о 2014 ро о 13.00 с ддя Гайд С.В. в Шевчен-
івсь ом районном с ді міста Києва, що знаходиться
за адресою: місто Київ, в л. Смірнова-Ласточ іна, 10-Б,
сл хатиметься справа № 2а-118/11 за позовом Олійни а
Дмитра Вячеславовича, до Київсь ої місь ої ради, Київсь ої
місь ої державної адміністрації про визнання бездіяльності
протиправною, с ас вання нормативно-правових а тів, а са-
ме розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації) №857 від
31.05.2011 "Про встановлення тарифів на теплов енер ію
та встановлення тарифів на ом нальні посл и з централі-
зовано о постачання арячої води ви онавцям цих посл
сіх форм власності для здійснення розрах н ів з населен-
ням" , №858 від 31.05.2011 "Про встановлення тарифів на
ом нальні посл и з централізовано о постачання холодної
води і водовідведення холодної та арячої води для населен-
ня та тарифів на посл и з централізовано о водопостачан-
ня та водовідведення", №859 31.05.2011 "Про встановлення
тарифів на ом нальні посл и з централізовано о опалення
і постачання арячої води ви онавцям цих посл сіх форм
власності для здійснення розрах н ів з бюджетними та ін-
шими споживачами" і зобов'язання вчинити дії.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Мань овсь о о Бо -
дана Ми олайовича в я ості відповідача, справі № 757/25996/13-ц за
позовною заявою п блічно о а ціонерно о товариства "ВТБ Бан " до
Мань овсь о о Бо дана Ми олайовича про стя нення забор ованості
за редитним до овором№R113209792В від 14 березня 2012 ро , я е
призначено на 22 січня 2014 ро об 11.00 за адресою: м. Київ,
в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача: Мань овсь о о Бо дана
Mи олайовича, остання відома адреса: м. Київ, в л. Щорса, 34, в/ч, відпо-
відно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та йо о відс тність.

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є он-
рс на заміщення ва антної посади:

- заст пни а начальни а відділ адміністративно- осподарсь о о забезпечення.

Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі ван-
ня за адресою: в л. С ворова, 15, ім. 204, тел. 280-74-97.

ВідповідачамШала ін Сер ію Володимирович , адреса я о о : м. Київ, в л. Вереснева, 12-А, в. 99 та Дзе-
велю -Шала іній Катерині Юріївній, адреса я ої: м. Київ, в л. Пчіл и 3, в. 346 необхідно з'явитися 15.01.2014 р.
о 10.00, до Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 114), для часті в с до-
вом засіданні по цивільній справі за позовом ПАТ "Комерційний бан " Надра" до Шала іна Сер ія Володими-
ровича, Дзевелю -Шала іної Катерини Юріївни про стя нення забор ованості за редитним до овором.

С ддя Є. І. Вов

Втрачене свідоцтво про право власності на вартир № 17 по в л. Ерн-
ста Ф. б д. № 6 в м. Києві, видане Ви онавчим ор аном Київсь ої місь ої
ради Головно о правління житлово о забезпечення від 22.11.2006 ро ,
серія CAB № 471005 на ім'я Пономарьова Оле сандра Оле сандровича
вважати недійсним.

Департамент промисловості та розвит підприємництва ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) о олош є он-
рс на заміщення ва антних посад оловних та провідних спеціалістів.
Основні вимо и до андидатів: повна вища освіта, для олов. спец. — стаж тр до-

вої діяльності 3 p.; для пров. спец. — стаж тр дової діяльності 2 р.
Заяви приймаються протя ом 30 днів з дати п блі ації за адресою: м. Київ, Дніп-

ровсь а набережна, 19-Б, 3 пов., . № 306, тел. 590-54-35.

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

щодо я их надійшли заяви

ПАТ "Київ аз" повідомляє
Постановою Національної омісії, що здійснює державне ре лювання сфері енер ети и У раїни (НКРЕ) від 29.11.2013 № 1524 "Про

встановлення ставо плати за стандартне приєднання до азових мереж на 2014 рі ", затверджені став и плати за стандартне приєднання до
азових мереж на 2014 рі .

Стандартним приєднанням вважається приєднання до діючих азових мереж азорозподільно о підприємства об'є тів азоспоживання
пот жністю до 16 метрів бічних на один в лючно на відстань, що не перевищ є 10 метрів для місь ої місцевості по прямій лінії від місця
забезпечення пот жності до місця приєднання.

Для м. Києва встановлені та і став и плати за стандартне приєднання до азових мереж, рн. (без рах вання ПДВ):

Типорозмір лічильни а аз , тип місцевості та тип азопровод

Типорозмір лічильни а аз , тип місцевості та тип азопровод

Ре іон, обл.

G 1,6 G 2,5 G 4 G 6 G 10

місь а місцевість місь а місцевість місь а місцевість місь а місцевість місь а місцевість

підземний надземній підземний надземній підземний надземній підземний надземній підземний надземній

м. Київ 8990 8990 8990 8990 8990 8990 9990 9990 12740 12740

ОГОЛОШЕННЯ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, . 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація,
телефон для довідо 559-39-34).

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара терис-
ти а

Місцезнаход-
ження

За альна
площа, в. м

Цільове
ви ористання

Ма симально
можливий

стро оренди

Розмір річної
орендної

плати, рн.
Приміт и

1

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕР-
ЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"Конс льтативно-діа нос-
тичний центр дитячий
Дніпровсь о о район
м. Києва" (м. Київ,

проспе т П. Тичини, 12
тел. 550-43-63)

1 поверх
Проспе т

Павла Тичини,
12

20,00

РОЗМІЩЕННЯ
АПТЕКИ, ЩО
РЕАЛІЗУЄ

ГОТОВІ ЛІКИ

2 ро и 364 дні 1987,06

Необхідно
забезпечити
проведення
бла о строю
приле лої
території Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Ре іон, обл.

G 1,6 G 2,5 G 4 G 6 G 10

місь а місцевість місь а місцевість місь а місцевість місь а місцевість місь а місцевість

підземний надземній підземний надземній підземний надземній підземний надземній підземний надземній

Київсь а обл. 7140 7140 7140 7140 7140 7140 8820 8820 10940 10940

№
п/п

Назва
ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юридична
адреса, телефон)

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

Наймен вання та
місцезнаходження об'є та

оренди

Реєстровий
номер
майна

За-
альна
площа,
в.м.

Вартість май-
на за неза-
лежною оцін-

ою, рн

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Мета
ви о-
ристан-

ня

Інші
мо-
ви

1
Національна
а адемія
на У раїни

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

Приміщення №1, надб дови
інсе тарію(технічний поверх)

ІМБіГ НАНУ

05417101-
ОУТЛИЯ006

76 348447,14
До трьох
ро ів

Під ви-
робниц-
тво

-

Національна
а адемія
на У раїни

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

Приміщення №2, надб дови
інсе тарію(технічний поверх)

ІМБіГ НАНУ

05417101-
ОУТЛИЯ006

9,7 44472,86
До трьох
ро ів

Під
с лад

-

Національна
а адемія
на У раїни

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

Приміщення №№1-6,15, ІІ
поверх Інсе тарію ІМБіГ НАНУ

05417101-
ОУТЛИЯ006

96,2 554514,17
До трьох
ро ів

Під ви-
робниц-
тво

-

Національна
а адемія
на У раїни

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

Приміщення №№8-14, ІІ
поверх Інсе тарію ІМБіГ НАНУ

05417101-
ОУТЛИЯ006

75,8 436926,46
До трьох
ро ів

Під офіс -

Національна
а адемія
на У раїни

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

Приміщення №№7,16-17, ІІ
поверх Інсе тарію ІМБіГ НАНУ

05417101-
ОУТЛИЯ006

56,5 325677,37
До трьох
ро ів

Під
с лад

-

Національна
а адемія
на У раїни

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

Приміщення №56 та частина
приміщень №№49-50 підвал
Головно о орп с ІМБіГ НАНУ

05417101-
АААДЖЖ628

43,3 177230,00
До трьох
ро ів

Під
с лад

-

Національна
а адемія
на У раїни

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

Приміщення №№115-119,121-
123 І поверх Головно о

орп с ІМБіГ НАНУ

05417101-
АААДЖЖ628

55,5 432000,00
До трьох
ро ів

Під ма-
азин

-

Національна
а адемія
на У раїни

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

Приміщення №99 ІІІ поверх
Головно о орп с ІМБіГ НАНУ

05417101-
АААДЖЖ628

7,5 58380,00
До трьох
ро ів

Під офіс -

Національна
а адемія
на У раїни

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

Приміщення №№26-31 ІІ
поверх Інсе тарію ІМБіГ НАНУ

05417101-
ОУТЛИЯ006

62,8 361993,91
До трьох
ро ів

Під офіс -

Національна
а адемія
на У раїни

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

Приміщення №№19,23 та
частина приміщень №№18,
21-22, 24-25 ІІ поверх
Інсе тарію ІМБіГ НАНУ

05417101-
ОУТЛИЯ006

48,2 277836,09
До трьох
ро ів

Інше ви-
орис-
тання
майна

-

Національна
а адемія
на У раїни

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

Приміщення №14 І поверх
Інсе тарію ІМБіГ НАНУ

05417101-
ОУТЛИЯ006

9,4 55900,00
До трьох
ро ів

Інше ви-
орис-
тання
майна

-
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С
кл

ал
а 

О
кс

ан
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БА
РК

ІН
А

Х Р Е Щ А Т И К
одне з племен
стародавньої

Італії
забава

одиниця
довжини
приблизно

6,096 м (ан .)

первісна
печерна
людина

очова сімейна
р па (мон ол.)

східний вітер

франц. х дож-
ни , с льптор
XIX-XX ст., "За-

охані"

несподіване
поч ття страх

вели і свійсь і
тварини

нім. жіноче ім’я

пра нення,
бажання

жіноче ім’я

південь У раїни

дав.- рец.
поети й співці

солод а страва
(сироп +
желатин)

р. письмен-
ни , "Авірон"

місь ий олова

по они, при -
рашені золоти-
ми поз мента-
ми, бахромою

ідроло ацій-
ний пристрій

"Історія У раїни
— Р сі" — р.

істори

місто Китаї
р. письмен-

ни , "Хмель-
ниць ий"

рошова
одиниця
Албанії

раби в м с л.
раїнах (Сер.-

Віч.)
ін’є ція

ощадливість
вічнозелені

воло і тропічні
ліси

невели а
льтова

спор да (дав.
Рим., еллініст.)

Температура 	6°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура 	2°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 65 %

Температура 	4°С

Атм. тиск 750мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 74 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 14 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір
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Загальний наклад 131855. Замовлення 33499

1918 — ó Ô³íëÿíä³¿ òà Ðîñ³¿ ââå-
äåíî Ãðèãîð³àíñüêèé êàëåíäàð
(íîâèé ñòèëü). 

1980 — Ãåíåðàëüíà Àñàìáëåÿ
ÎÎÍ 104 ãîëîñàìè ïðîòè 18 çàñó-
äèëà ³íòåðâåíö³þ ÑÐÑÐ â Àôãà-
í³ñòàí ³ ïðèéíÿëà ðåçîëþö³þ, ùî
âèìàãàëà "íåãàéíî, áåçóìîâíî ³
ïîâí³ñòþ âèâåñòè âñ³ â³éñüêà ç
Àôãàí³ñòàíó". Îäíàê öå í³ÿê íå
âïëèíóëî íà ïîäàëüø³ ä³¿ Ðÿäÿí-
ñüêîãî Ñîþçó, êîòðèé, êîðèñòóþ-
÷èñü ñâî¿ì ïðàâî âåòî, çà ê³ëüêà
äí³â ïåðåä òèì çàáëîêóâàâ ïðèé-
íÿòòÿ ïîä³áíî¿ ðåçîëþö³¿ Ðàäîþ
Áåçïåêè ÎÎÍ. 

1990 — íà àìåðèêàíñüêîìó òå-
ëåêàíàë³ FOX â³äáóëàñü ïðåì`ºðà

ìóëüòèïë³êàö³éíîãî ñåð³àëó Sim-
psons. 

1994 — ó Ìîñêâ³ ï³ä ÷àñ çóñòð³-
÷³ íà íàéâèùîìó ð³âí³ ïðåçèäåí-
òè Ðîñ³¿ (Áîðèñ ªëüöèí), ÑØÀ
(Á³ëë Êë³íòîí) ³ Óêðà¿íè (Ëåîí³ä
Êðàâ÷óê) ï³äïèñàëè óãîäó ïðî âè-
âåçåííÿ ç Óêðà¿íè óñ³º¿ ÿäåðíî¿
çáðî¿; áóëî òàêîæ ï³äïèñàíî àìå-
ðèêàíñüêî-ðîñ³éñüêó äåêëàðàö³þ,
ÿêà ïðîãîëîøóâàëà, "ùî ÿäåðíà
çáðîÿ îáîõ äåðæàâ íå áóäå íàö³-
ëåíà îäíà ïðîòè îäíî¿". 

2005 — çîíä "Ãþéãåíñ", ÿêèé â³ä-
ä³ëèâñÿ â³ä àïàðàòó "Êàññ³í³", äî-
ñÿãíóâ ïîâåðõí³ Òèòàíà; ïðè öüîìó
ñòàíö³ÿ "Êàññ³í³" ñòàëà ïåðøèì
øòó÷íèì ñóïóòíèêîì Ñàòóðíà.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 6-é ñòîð.

15�річний Кайл Негелі упевнений, що

є піонером каналізаційної риболовлі.

Хлопець говорить, що зловити рибу в ка�

налізації так само просто, як і в озері або

у річці. Для цього потрібний лише шма�

ток волосіні з гачком, приманка і трохи

терпіння, розповідає news�smi.ru.

Одну зі своїх риболовель хлопець зняв

на відео і виклав в Інтернет. Варто відзна�

чити, що Кайл витягнув з каналізаційно�

го люка на подив велику рибу. За словами

Негелі, його захоплення каналізаційною

риболовлею почалося після того, як він

упустив в каналізацію м’яч і зрозумів, що

там є вода.

Його перша спроба почалася з парі на 

$ 5, яке юний техасець уклав зі своїм

батьком, який не вірив, що син зможе

зловити навіть одну рибину в стічних во�

дах. Уклавши це парі, Кайл зловив знач�

но більше, ніж одну рибину. Для цього

йому знадобилися близько трьох метрів

волосіні і кілька шматків хот�дога, які він

використовував як приманки.

За минуле літо, за словами Кайла, він

ловив по кілька риб на тиждень, правда,

свою здобич підліток не наважився їсти і

випускав назад у каналізацію. Навіть не

дивлячись на те, що в осінньо�зимовий

період кількість риби зменшується, хлоп�

цю, як і раніше, вдається ловити по кіль�

ка штук на місяць

У Сполучених Штатах ловлять рибу
просто в каналізації

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 14 ñ³÷íÿ

ОВНИ, сімейні та поб тові проблеми ата ватим ть,
виснаж ючи вас, одна не хиляйтеся й не онфлі т йте
з оточенням, адже т т ще заважатим ть омпле си, що
тя н ться з дитинства. Е ономно розподіляйте сили, аби
продемонстр вати себе зраз овим сім’янином й не під-
ачати на сл жбі.
ТЕЛЬЦІ, стос н и з родичами найа т альніші, і вам

слід не на словах, а на ділі довести свою т рботливість,
що зробити с ладно через обставини. Коли щось не
влаштов є, роздратов є — тримайтеся від рити и, не
а іт йте за власні по ляди, оточення дотрим ється влас-
ної точ и зор , і вона для вас є домін ючою.
БЛИЗНЯТА, вам доведеться посидіти на олодном

пай , аби не потрапити під вплив фантомних бажань.
Емоційний і тілесний піст — ч дова страхов а від бан-
р тства. Слід обмежити особисті витрати, різати ош-
ти на потреби сім’ї, дітей, бать ів.
РАКИ знаходяться в е зальтованом стані, атмосфера

наеле тризована, не реа йте хворобливо на все, що
відб вається дов ола вас. З радістю ліпіться до набож-
них осіб та людей, я их вважаєте взірцем висо ої д хов-
ної льт ри, це й застрах є від не араздів.
ЛЕВИ, події дня пропливатим ть р слі армічних по-

дій, все рішне й праведне вийде на поверхню. Менше
нерв йте, спо ійно, без нарі ань “роз рібайте” завали
на опичених за мин лий місяць про олів та недолі ів,
позб вайтеся самообманів, страхів і нама айтеся трима-
ти життєвий тон с на належном рівні.
ДІВИ, емоції заш алюють, збері айте тверезий по-

ляд на життя, не онцентр йтеся на д м ах про майб т-
нє, проженіть страх, бо це створює не ативне підґр нтя
для взаємин з др зями, дітьми, родичами, оле ами.
ТЕРЕЗИ опиняться на випроб вальній професійній

арені, де чорт рає на д дці, втя ючи в обл дн містерію
(стос н и з начальством ся н ть рад с ипіння). Не
піддавайтеся тим прово аціям, витримаєте — не наш о-
дите ар’єрі.
СКОРПІОНИ, діяльність, пов’язана з дале ими ра-

ями, зар біжжям, родичами, потреб є доопрацювань,
повторно все перевірте та ріпіть свої позиції. Менше
пол м’яних емоцій, вони захльост ють об’є тивн реаль-
ність, затьмарюють майб тнє. Не слід р шати в дале
поїзд , сл жбове відрядження, йти на повід ч жих на-
станов та порад.
СТРІЛЬЦІ, ретельно замас йтеся, вихлюп вати на

п блі те, що вир є в д ші, протипо азано, тіль и ство-
рите зайві проблеми. Не давайте поштовх а тивним фі-
нансовим ініціативам, ризи овим домашнім та сімейним
заходам.
КОЗЕРОГИ, ви на шлях завоювання ч жої довіри,

симпатій, розширення сфери вплив , але вас очі є фі-
ас о. Спрям йте основні з силля на зміцнення зайнятих
позицій, збереження "стат с во". Фахове реноме під за-
розою р йнації, захищайте йо о. Підтвердж вати он -
рентоспроможність визначено в бойових мовах, де
можна ори інально зманевр вати.
ВОДОЛІЇ приречені опанов вати роль солдата сл ж-

бово о фронт , де слід з оптимізмом долати невдачі,
про навши д м и про дезертирство з поля бою. Це тим-
часові с ладнення, і лобальними пораз ами вони не
за рож ють.
РИБИ в отре впевняться, що бла ими намірами доро-

а в пе ло вимощена... І найпри ріше те, що люди, я их
ви щиро любите, здатні завдати болю, втя н ти в не а-
разди. Втім, не с діть їх с воро, та не с димі б дете, на-
справді то вас наздо нав армічний б меран

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а 1 4  с і ч н я

Н
овий і дуже незвичай�
ний вид спорту з’явився
завдяки старанням під�

літка з Техасу. Молодик за
допомогою Інтернету активно
популяризував каналізаційну
риболовлю.


