
“Ми чуємо тебе, 
Кобзарю, крізь століття”
У Києві триває підготовка до відзначення 200�річного
ювілею від дня народження Тараса Шевченка

Роботи з реконструкції На�

ціонального музею ім. Т. Шев�

ченка тривають з жовтня 2013

року. Як розповів “Хрещати�

ку” перший заступник КП

“Житлоінвестбуд�УКБ” Пав�

ло Числовський, наразі у го�

ловному корпусі музею здійс�

нені роботи з заміни покрівлі,

проведено реставрацію фаса�

ду, балконів та цоколю, мон�

таж систем вентиляції та ін�

ших внутрішніх інженерних

систем. Нині розпочато про�

ведення оздоблювальних ро�

біт всередині музею. Окрім то�

го, завершують будівельники і

зведення атріуму — укритого

склом простору, що з’єднає

головний корпус культурного

закладу та флігель. За словами

пана Числовського, це дозво�

лить збільшити простір для

виставкових матеріалів у бу�

дівлі музею. Після відкриття

саме атріум стане головним

входом до культурного закла�

ду. Тут розмістять гардеробні,

каси та вбиральні. Скло, яким

накритий простір, спеціальне:

не пропускає ультрафіолетове

проміння та має підігрів. Тож

узимку на ньому не накопичу�

ватиметься сніг, а в самому

приміщенні буде тепло. За�

знають змін й експозиційні

конструкції. Аби музей міг ви�

ставляти графіку Шевченка,

тут встановлять сучасні ви�

ставкові комплекси зі спеці�

альним освітленням, що не

нагріває повітря. “Одна з

проблем, яку вирішує ремонт,

це підтримка температурного

режиму в виставкових залах,

що дозволить нам виставляти

оригінали графіки Тараса

Шевченка. Досі ці роботи по�

справжньому тут не виставля�

лися. Їх виносили на два тиж�

ні до 9 березня — дня наро�

дження Кобзаря, а потім зно�

ву зберігали у сховищах”,— ді�

литься з “Хрещатиком” гене�

ральний директор Національ�

ного музею Дмитро Стус. В ці�

лому він проведеними робота�

ми задоволений, адже зазна�

чає: будівля, якій за віком вже

півтора століття, так масштаб�

но ремонтується вперше. “Бу�

ли спроби привести до ладу

музей, однак ці ремонти спри�

чинили зворотний ефект,

адже не вирішили основні

проблеми з вентиляцією.

Фактично ремонти, що тут

проводилися, призвели до то�

го, що все приміщення було

вражене грибком. Тож у 2012

році нам довелося навіть висе�

лити людей з флігеля. Не в

кращому стані були і сховища:

з шести нормально функціо�

нували лише два”,— додає пан

Стус. Повністю завершити всі

роботи з реставрації музею

планують вже за місяць. Про

це під час інспекційної поїзд�

ки на культурний об’єкт за�

явив заступник голови КМДА

Михайло Кучук. “Роботи з ре�

конструкції Національного

музею Тараса Шевченка ми

ведемо за дорученням уряду та

Президента України. Гроші на

ці цілі були виділені в минуло�

му році, і сьогодні ремонт за�

кінчується. Незважаючи на те,

що кількість робіт безпосеред�

ньо в музеї збільшилася на 

30 % у порівнянні з початко�

вим кошторисом, роботи з ре�

конструкції будуть виконані в

термін. Додаткові кошти на ці

цілі передбачені в державному

бюджеті на 2014 рік. Наразі це

один із найсучасніших музеїв

у столиці”,— наголосив пан

Кучук.

Програму ж святкування

ювілею Шевченка наповнять

більше тисячі різноманітних

культурно�мистецьких захо�

дів. Основні із них, які охоп�

лять молодь та школярів,

учора презентували під час

засідання колегії Департа�

менту освіти і науки, молоді

та спорту в залі засідань Вче�

ної ради КНУ ім. Т. Шевчен�

ка. За словами директора де�

партаменту Оксани Добро�

вольської, освітяни відзна�

чать ювілей Великого Кобза�

ря фестивалями, конкурса�

ми, міжнародними форума�

ми, виставками тощо. “Ми

підготували цілий комплекс

подій. Так, наприклад, 18—20

березня відбудеться молодіж�

ний форум “Тарас Шевчен�

ко: особистість і світ”, 19 бе�

резня у Будинку вчителя за�

планований Регіональний

клуб шкіл ім. Т. Шевченка

“Струни Кобзаревого сер�

ця”. Також проведемо цикл

зустрічей школярів із лауре�

атами Національної премії

України ім. Тараса Шевченка

“Стовпи, що небо підпира�

ють”,— розповіла пані Доб�

ровольська. Широку палітру

творчих заходів представля�

ють і райони Києва. Так, ли�

ше Дарницький район запла�

нував більше 150 різноманіт�

них цікавинок до святкуван�

ня. “Оскільки ми територі�

ально найбільш віддалені від

шевченківських місць, то ро�

бимо акцент на їх відвідуван�

ні та ознайомленні школярів

зі спадщиною відомого по�

ета”,— каже начальник

управління освіти Дарниць�

кого району Сергій Тимчен�

ко. У Печерському районі до

ювілею твори Кобзаря зазву�

чать мовами національних

меншин. А от юним шевчен�

ківцям поза шкільною про�

грамою пропонують провес�

ти дослідження й розкрити

невідомі сторінки життя і

творчості видатного поета,

письменника та художника.

В Оболонському районі у дні

святкування до уваги бажа�

ючих представлять інсценіза�

цію поеми Шевченка “Відь�

ма” та інші. Відзначимо, усі

заходи, заплановані в столи�

ці, реалізуються на виконан�

ня Указу Президента України

Віктора Януковича. “Ми

продовжуємо формувати

програму заходів відзначення

дня народження Тараса Шев�

ченка й відгукуємося на всі

цікаві ідеї, які надходять до

нас і нині,— відзначає за�

ступник голови КМДА Вік�

тор Корж.— Загалом уже за�

плановано понад тисячу різ�

номанітних культурно�мис�

тецьких заходів, які прово�

дитимуться у столиці протя�

гом року. Ми намагаємося

організувати все так, щоб у

місті витав дух Великого

Кобзаря, щоб було відразу

зрозуміло, що саме святкує

Київ” �

Столиця підготувалась 
до Водохреща

Óñ³ ðàéîíè ì³ñòà òà ì³ñüê³ ñëóæáè ãîòîâ³ äî ñâÿòêó-

âàííÿ Âîäîõðåùà â íåä³ëþ 19 ñ³÷íÿ. Ó ïðåñ-ñëóæá³ ìåò-

ðîïîë³òåíó òàêîæ ïîâ³äîìëÿþòü, ùî öüîãî äíÿ íà ñòàí-

ö³¿ “Ã³äðîïàðê” Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàðñüêî¿ ë³í³¿ ç 10.00

äî 17.30 ïðàöþâàòèìå âåñòèáþëü ¹ 2 (ñõ³äíèé) äëÿ çà-

áåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â ï³ä ÷àñ ñâÿòêîâèõ

çàõîä³â.

Íàãàäàºìî, ùî ñâÿòêóâàííÿ Âîäîõðåùà ðîçïî÷íåòüñÿ

î 12.00 íà Îáîëîíñüê³é íàáåðåæí³é á³ëÿ Ñâÿòî-Ïîêðîâ-

ñüêîãî ñîáîðó Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè (âóë.

Ïðèð³÷íà, 5-À) òà î 14.00 ó Ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî-

÷èíêó “Ã³äðîïàðê” á³ëÿ êàïëèö³ íà ÷åñòü Õðåùåííÿ

Ãîñïîäíüîãî Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Êè¿â-

ñüêîãî ïàòð³àðõàòó. Ï³ä ÷àñ çàõîä³â â³äáóäåòüñÿ ÷èí îñ-

âÿ÷åííÿ âîäè çà â³äïîâ³äíèìè ðåãëàìåíòîâàíèìè ³

âñòàíîâëåíèìè êàíîíàìè. Òðàäèö³éíî ÷èí îñâÿ÷åííÿ

âîäè íà Îáîëîíñüê³é íàáåðåæí³é çä³éñíþâàòèìå Ïðåä-

ñòîÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè ìèòðîïîëèò

Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè Âîëîäèìèð, à ó Ïàðêó êóëü-

òóðè òà â³äïî÷èíêó “Ã³äðîïàðê” — Ïðåäñòîÿòåëü Óêðà-

¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó

ïàòð³àðõ Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³ëàðåò. Ó ì³ñ-

öÿõ ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíèõ çàõîä³â áóäå çä³éñíþâà-

òèñü ñâÿòêîâà òîðã³âëÿ, îõî÷³ çìîæóòü ïðèäáàòè ñèìâî-

ë³÷íó ñóâåí³ðíó ïðîäóêö³þ �

Ремонт столичних 
тепломереж триває

Çà ³íôîðìàö³ºþ ÏÀÒ “Êè¿âåíåðãî”, ïîøêîäæåííÿ

òåïëîâî¿ ìåðåæ³ (ä³àìåòð òðóáè 300 ìì) ç âèòîêîì òåï-

ëîíîñ³ÿ íà ïîâåðõíþ, ÿêå ñòàëîñÿ 15 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó íà

ðîç³ âóëèöü ×åðâîíîàðì³éñüêî¿ òà Êîâïàêà, ë³êâ³äîâàíå

òîãî æ äíÿ. Íàðàç³ òðèâàþòü ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ ö³º¿

ä³ëÿíêè. Âíàñë³äîê ïîøêîäæåíü íà òåïëîâèõ ìåðåæàõ

ñòàíîì íà 6.00 16 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó â Êèºâ³ òèì÷àñîâî

áåç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ (ÖÎ) òà (àáî) ãàðÿ÷îãî

âîäîïîñòà÷àííÿ (ÃÂÏ) çàëèøàºòüñÿ 34 ñïîæèâà÷³. Ñå-

ðåä íèõ — 30 ñïîæèâà÷³â, ÿê³ îòðèìóþòü ÖÎ òà ÃÂÏ ç

òåïëîìåðåæ, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíèõ

ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà, à òàêîæ 4 ñïîæèâà÷³ (â Äàðíèöüêî-

ìó ðàéîí³), ÿê³ îòðèìóþòü îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷å âîäîïîñ-

òà÷àííÿ ç òåïëîìåðåæ, ùî íà áàëàíñ³ “Êè¿âåíåðãî”.

Íàðàç³ ë³êâ³äàö³ºþ ïîøêîäæåíü íà öèõ ä³ëÿíêàõ çàé-

ìàþòüñÿ àâàð³éíî-â³äíîâëþâàëüí³ áðèãàäè “Êè¿âåíå-

ðãî”. Êîìïàí³ÿ ë³êâ³äîâóº ïîøêîäæåííÿ â îïàëþâàëü-

íèé ïåð³îä íà ìåðåæàõ îïàëåííÿ íå á³ëüøå í³æ çà äî-

áó, à íà ìåðåæàõ ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ — íå á³ëü-

øå òðüîõ ä³á. Ó ïåð³îä ç 6.00 15.01.14 äî 6.00 16.01.14 íà

òåïëîìåðåæàõ êîìïàí³¿ â ðåçóëüòàò³ óñóíåííÿ 33 ïî-

øêîäæåíü ï³äêëþ÷åíî 125 ñïîæèâà÷³â. ÏÀÒ “Êè¿âåíå-

ðãî” ïîñòà÷àº òåïëîâó åíåðã³þ 75 % ñïîæèâà÷³â Êèºâà.

Öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ ñïîæèâà÷àì ì³ñòà òàêîæ çà-

áåçïå÷óþòü â³äîì÷³ òà ïðèâàòí³ êîòåëüí³ �

До Києва вперше привезуть 
Дари волхвів

Íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ âïåðøå äî Êèºâà ïðèáóäóòü Äàðè

âîëõâ³â — îäí³ ç íåáàãàòüîõ ðåë³êâ³é, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ³ç

çåìíèì æèòòÿì Ñïàñèòåëÿ òà çáåðåãëèñÿ äî ñüîãîäåííÿ.

Äàðè âîëõâ³â áóäóòü äîñòóïí³ ïðî÷àíàì ïðîòÿãîì øåñòè

ä³á ç 24 ïî 30 ñ³÷íÿ â Óñïåíñüêîìó ñîáîð³ Êèºâî-Ïå÷åð-

ñüêî¿ ëàâðè. Â ö³ äí³ òóò ìîæíà áóäå ïîìîëèòèñÿ Ñïàñè-

òåëþ á³ëÿ ñâÿòèí³ é òîðêíóòèñÿ á³áë³éíî¿ ðåë³êâ³¿, îñâÿ-

÷åíî¿ äîòèêîì Íîâîíàðîäæåíîãî ²ñóñà. Ïîñò³éíå ì³ñöå

¿õ çáåð³ãàííÿ — ìîíàñòèð Ñâÿòîãî Ïàâëà, ùî íà ñâÿò³é

ãîð³ Àôîí â Ãðåö³¿. Ñâÿòèíþ â Óêðà¿í³ ñóïðîâîäæóâàòè-

ìå äåëåãàö³ÿ ìîíàñòèðÿ íà ÷îë³ ç íàì³ñíèêîì. Ïðî ïî-

êëîí³ííÿ âîëõâ³â, ÿê³ ïðèíåñëè Áîãîíåìîâëÿò³ Õðèñòó

äàðè — çîëîòî (ÿê Öàðþ), ëàäàí (ÿê Áîãó) ³ ñìèðíó (ÿê

Ëþäèí³, ÿê³é íàëåæèòü ïîñòðàæäàòè òà ïîìåðòè), éäåòü-

ñÿ â ªâàíãåë³¿ â³ä Ìàòôåÿ (ãëàâà 2:1-12). Çã³äíî ç ïåðå-

êàçàìè, â³äîáðàæåíèìè â ïèñüìîâèõ â³çàíò³éñüêèõ äæå-

ðåëàõ, Äàðè âîëõâ³â ðàçîì ç³ Ñâîºþ ÷åñíîþ ðèçîþ ³ ïî-

ÿñîì ïåðåäàëà ªðóñàëèìñüê³é öåðêâ³ Ñàìà Ïðåñâÿòà Áî-

ãîðîäèöÿ. Â ªðóñàëèì³ äàðè ïåðåáóâàëè äî IV ñò., à çà

³ìïåðàòîðà Ñõ³äíî¿ Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿ Àðêàä³ÿ (395—408)

áóëè ïåðåíåñåí³ â ñòîëèöþ Â³çàíò³¿ — Êîíñòàíòèíîïîëü.

Â àôîíñüêèé ìîíàñòèð Ñâ. Ïàâëà ðåë³êâ³þ áóëî ïåðåäà-

íî â 1470 ð. — ï³ñëÿ çàõîïëåííÿ Êîíñòàíòèíîïîëÿ òóð-

êàìè �

Íîâèíè

Оксана ДОБРУЧ,
Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

Г
оловним пода�
рунком до 200�
річного ювілею
Великого Коб�

заря, який весь світ
відзначатиме 9 берез�
ня, стане реконструк�
ція Національного му�
зею, що присвячений
його життю та твор�
чості. Завершити її
планують вже за мі�
сяць. В цілому протя�
гом року, який Ука�
зом Президента Укра�
їни проголошений ро�
ком Тараса Шевченка,
у Києві приведуть до
ладу всі об’єкти, що
носять ім’я видатного
поета та громадсько�
го діяча. Запланувала
міська влада і багато
культурних та мис�
тецьких заходів, до
яких максимально
планують залучити
молоде покоління.
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Вже два місяці минуло від�

тоді, як столицю охопила

хвиля Євромайдану. Проте

серед містян його прихиль�

ників стає все менше. За

словами соціолога Євгена

Копатька, якщо в листопаді

2013 року 25 % киян висту�

пали проти Євромайдану, то

в грудні таких нараховува�

лось вже більше 30 %. Вод�

ночас він зауважує, що ще є

частина людей, яка проявляє

деяку солідарність з протес�

тувальниками. При цьому

противники Майдану зали�

шаються більш толерантни�

ми, ніж його прихильники.

Також пан Копатько конста�

тує, що Майдан показав

“різношерстість” україн�

ської опозиції. І це сьогодні

бачать всі, навіть її прибіч�

ники. Тож не дивно, що

спостерігається тенденція

щодо подальшого збільшен�

ня незадоволених.

Особливо ж потерпають

сьогодні від ситуації, що

склалась у середмісті, місцеві

мешканці. “Хотілося б, щоб

міліція виконала свої функ�

ціональні обов’язки і при�

брала цей безлад, як того ви�

магає постанова суду. Хорові

співи “Геть” о восьмій ранку

щодня довели мою онуку до

заїкання”,— скаржиться жи�

телька одного з будинків на

Хрещатику пані Світлана.

Нагадаємо, що суд своїм рі�

шенням від 6 січня 2014 р.

постановив задовольнити

позов КМДА і обмежити

право на мирні зібрання,

проведення заходів, вико�

ристання гучномовців, авто�

техніки, плакатів, встанов�

лення наметів, сцен, навісів з

8 січня по 8 березня 2014 р.

Зібрання заборонені в центрі

Києва: на Європейській і

Михайлівській площах, у

парку Шевченка, на Майдані

Незалежності та прилеглих

вулицях. Однак мітингуваль�

ники ігнорують ці вимоги.

Так само, як і рішення суду

про необхідність звільнення

будівлі КМДА — Київради.

Хоча захоплення адміністра�

тивних будівель неодноразо�

во засуджувалося й на міжна�

родному рівні. Більшість ки�

ян також вважає, що це не�

припустимо. Проте слід

пам’ятати: активісти, які

знаходяться на Хрещатику, є

заручниками ситуації. Ті, хто

ними керують, не ночують

там. Безпосередні учасни�

ки — лише пішаки у політич�

ній грі, яку веде опозиція у

боротьбі за владу. “Це, зде�

більшого, провокація, яка

жодного стосунку до демо�

кратії не має. Я вважаю, що

будь�які питання, що вини�

кають у країні, мають вирі�

шуватися політичною та біз�

нес�елітою за столом перего�

ворів. Тоді ж, коли втручає�

ться вулиця, — нічого добро�

го для України не буде”,—

коментує Євген Копатько.

У парламенті також неод�

нозначно сприймають Євро�

майдан. “Насправді, проб�

лема в тому, що на Майдані

вже сконцентрувалися певні

групи та угруповання, пред�

ставники низки громад�

ських ультранаціоналістич�

них організацій, відверто

профашистських організа�

цій, кримінальних елемен�

тів, які там, безумовно, тіль�

ки вітаються. І головне, що

опозиція фактично не кон�

тролює Майдан. Тобто це

абсолютно безконтрольні

групи людей, за якими не

наглядають також і право�

охоронні органи — вони не

можуть втручатися, оскільки

це відразу трансформується

у політичну складову. І те,

що кияни відчувають дис�

комфорт — принаймні я

спілкуюся з людьми і знаю,

що це так. Немає жодної лю�

дини у Києві, якій не зава�

жало би перекриття вулиць.

Питання, хто перекрив, на

яких підставах, окреме. Але

я ще раз хочу наголосити,

що на сьогодні це абсолютно

неконтрольована публіка,

що збирається на Майдані і,

безумовно, створює диском�

форт киянам. Те, на що пе�

ретворили і як заблокували

центр міста, позбавили всю

країну нашої державної но�

ворічної ялинки, котра що�

року ставилася на Майдані,

це одне. Тим не менше я ро�

зумію, протестні настрої є —

і люди мають право їх висло�

вити. Але якщо вони при�

йшли з конкретними проб�

лемами, то нехай же їх озву�

чать! А ви подивіться на ви�

моги опозиції. Що, вони

озвучують те, чого вимагає

Майдан? Та це смішно!” —

зазначив “Хрещатику” на�

родний депутат (фракція

КПУ) Спірідон Кілінкаров.

У свою чергу, лідер фракції

Партії регіонів Олександр

Єфремов заявив, що ПР ви�

конає рішення суду про за�

борону масових акцій у цен�

трі столиці: “У нас і справді

виникає питання. Ви знаєте,

що суди ухвалили відповідне

рішення, і міністр юстиції

звернувся й до нашої сторо�

ни, і до тих, хто на Майдані,

щоб припинити масові акції

у центрі міста. Ми букваль�

но сьогодні будемо розгля�

дати це питання і, швидше

за все, виконаємо рішення

судів”
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Особливо потерпають від сит ації, що с лалась середмісті, місцеві меш анці

Згідно з переказами, в цей

день Ісус Христос прийняв

хрещення в річці Йордан — і

на нього зійшов Святий Дух,

явивши, що він є сином Бо�

жим, тому це свято ще нази�

вається Богоявлення. Вва�

жається, що цього дня вода

набуває особливих чудодій�

них властивостей, які збері�

гаються впродовж року та

допомагають зцілитися від

хвороб. Однак не слід водо�

хресну воду набирати відра�

ми. Варто лише трохи її дода�

ти до звичайної — і тоді вся

рідина набуде властивостей

свяченої. А для того, щоб у

вашій сім’ї панували благо�

получчя та злагода, варто

окропити цією йордан�

ською, як її ще називають,

водою домівку. “Крапля свя�

тої води море освячує. Але

якщо ви не встигли набрати

свяченої води в день Хре�

щення, можете прийти за

нею до храму, там вона зав�

жди є”,— пояснює священик

отець Андрій.

Окрім того, як запевняють

експерти, звичайна водо�

провідна вода у цей святко�

вий день також набуває чу�

додійної сили. В результаті

наукових експериментів фа�

хівцями було доведено — на

Хрещення Господнє вода

змінює свою структуру. І,

можливо, саме цим пояс�

нюється той феномен, що

вона не псується впродовж

багатьох років. “На Водохре�

ща вся вода оживає. Енергія

природної води сильно зрос�

тає — і для цього не обов’яз�

ково навіть її освячувати”,—

розповідає директор Україн�

ського інституту екології

людини Михайло Курик.

Проте, на його думку, прин�

ципово важливо набрати во�

ду у першій половині дня.

Надалі науковець радить при

споживанні звичайної води

додавати й 1 чайну ложку

тієї, яку ви набрали 19 січ�

ня, — для збагачення енер�

гією.

Священнослужителі цього

дня освячуватимуть воду не

тільки в церквах, а й у бюве�

тах столиці. Зокрема у Дар�

ницькому районі освячува�

тимуть воду в бюветах у пар�

ку ім. Воїнів Інтернаціона�

лістів, на Здолбунівській, 7,

Княжому Затоні, 17�б, Ре�

вуцького, 32 та 17�г. А у бю�

ветному комплексі, що зна�

ходиться на території Гідро�

парку, щоб не утворювалася

тиснява з охочих набрати ос�

вяченої води, встановлять

ще дві цистерни. Додаткові

машини з водою також роз�

містять на Оболонській на�

бережній та Солом’янській

площі. Загалом вода з бюве�

тів безпечна та цілком при�

датна до споживання в будь�

який час, кажуть експерти.

"Відкриття бювету означає,

що він має санітарно�гігі�

єнічний паспорт, і якщо на

бюветі він є, ви можете га�

рантовано пити таку воду і

споживати навіть некип’яче�

ною”,— зазначає Михайло

Курик. Якщо ж ви коли�не�

будь засумніваєтесь у якості

води, експерт нагадує, що

для її перевірки можна відда�

ти її на хімічну експертизу.

Невід’ємним обрядом Во�

дохреща впродовж багатьох

століть є також купання в

ополонці. Згідно з повір’ям,

ті, хто наважиться 19 січня за�

нуритися у крижану воду,

очистить душу й тіло, а також

позбудеться накопиченого за

рік негативу. Проте медики

застерігають: треба бути обе�

режними під час купання та

підготуватись до нього як

слід. Спочатку необхідно зро�

бити енергійну розминку, по�

тім змочити обличчя, груди,

живіт, спину і тільки після

цього занурюватись. Охочих

здійснити священний обряд,

крім традиційних місць, за�

прошують зокрема на 10.00 і

до озера Сонячне, де також

відбудуться хрещенські ку�

пання. А о 15.00 на площі біля

палацу культури “Дарниця”

розпочнеться святковий кон�

церт

Священносл жителі освяч ватим ть вод не тіль и в цер вах, а й бюветах столиці

Магічна сила води
На Хрещення навіть звичайна водопровідна вода набуває чудодійної сили
Світлана МАЖУРІНА
“Хрещатик”

У
неділю 19 січня православні та греко�
католики святкуватимуть Хрещення
Господнє. Вода в цей день набуває ці�
лющих властивостей, а всі, хто нава�

житься зануритися в ополонку, можуть очис�
титися від гріхів та отримати духовне зцілення.
Священнослужителі освячуватимуть воду не
тільки в церквах, а й у бюветах столиці. Та зна�
ючі люди запевняють, що на Водохреща навіть
звичайна водопровідна вода набуває чудодій�
ної сили.
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Майдан без киян
Все менше мешканців столиці 
підтримують акцію протесту в середмісті
Ганна КАСІЧ, Кирило ФОМІНОВ
“Хрещатик”

Ц
ентр Києва залишається забарикадованим, але загальна стом�
леність від протестів зростає. Ставлення киян до Євромайдану
також потроху змінюється. Кількість людей, які вважають, що
Майдан має згортати свою роботу, постійно збільшується. Як

свідчать соціологічні дані, у грудні таку позицію висловлювала третина
мешканців міста.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 13.12.2013 № 2254

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Ідентифі аційний од 02012906)

1. Департамент охорони здоров'я ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) (далі — Департамент) є стр т рним підрозділом ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), підпоряд ов ється оло-
ві Київсь ої місь ої державної адміністрації, підзвітний та під онтрольний Київсь ій місь ій ра-
ді, а з питань ви онання ф н цій державної ви онавчої влади —Міністерств охорони здоров'я
У раїни, є оловним розпорядни ом оштів бюджет міста Києва по ал зі "Охорона здоров'я".
2. Департамент перейменовано з Головно о правління охорони здоров'я ви онавчо о ор-

ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) відповідно до рішення
Київсь ої місь ої ради від 15 березня 2012 ро № 198/7535 "Про діяльність ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)".
3. Департамент своїй діяльності ер ється Констит цією та за онами У раїни, постанова-

ми Верховної Ради У раїни, а тами Президента У раїни та Кабінет Міністрів У раїни, на аза-
ми міністерств, інших центральних ор анів ви онавчої влади, рішеннями Київсь ої місь ої ра-
ди, розпорядженнями Київсь о о місь о о олови і розпорядженнями ви онавчо о ор ан Ки-
ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), іншими нормативно-правови-
ми а тами, а та ож цим Положенням.
4. Основними завданнями Департамент є:
4.1. Забезпечення реалізації державної політи и сфері охорони здоров'я на території міс-

та Києва.
4.2. Управління підприємствами, становами та ор анізаціями ал зі охорони здоров'я, що

належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва (далі — за лади охо-
рони здоров'я), ор анізація їх адрово о, матеріально-технічно о та методично о забезпечен-
ня.
4.3. Про ноз вання розвит мережі за ладів охорони здоров'я на території міста Києва та

нормативне забезпечення населення меди о-санітарною допомо ою.
4.4. Здійснення заходів, спрямованих на запобі ання та лі відацію інфе ційних захворювань,

епідемій.
4.5. Ор анізація роботи ор анів меди о-соціальної е спертизи, за ладів с дово-медичної та

с дово-психіатричної е спертизи.
4.6. Забезпечення ви онання а тів за онодавства сфері охорони здоров'я, державних

стандартів, ритеріїв та вимо , спрямованих на збереження нав олишньо о природно о сере-
довища і санітарно-епідемічно о бла опол ччя населення, нормативів професійної діяльності
в ал зі охорони здоров'я, вимо Державної фарма опеї, стандартів медично о обсл ов ван-
ня, медичних матеріалів та техноло ій.
5. Департамент відповідно до визначених ал зевих повноважень ви он є та і завдання:
5.1. Ор анізов є ви онання Констит ції і за онів У раїни, а тів Президента У раїни, Кабіне-

т Міністрів У раїни, на азів міністерств, інших центральних ор анів ви онавчої влади, рішень
Київсь ої місь ої ради, розпоряджень ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації), Київсь о о місь о о олови та здійснює онтроль за їх реалі-
зацією.
5.2. Забезпеч є межах своїх повноважень захист прав і за онних інтересів фізичних та

юридичних осіб.
5.3. Здійснює онтроль за дотриманням підприємствами, становами та ор анізаціями пра-

вил, норм, стандартів межах визначених повноважень.
5.4. Здійснює оординацію та онтроль за діяльністю ом нальних підприємств, станов та

ор анізацій, підпоряд ованих Департамент .
5.5. Аналіз є стан та тенденції соціально-е ономічно о і льт рно о розвит ал зі охо-

рони здоров'я на території міста Києва та вживає заходів до с нення недолі ів.
5.6. Гот є пропозиції до бюджет міста Києва та про рам соціально-е ономічно о розвит

міста Києва і подає їх на роз ляд до ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) за попереднім по одженням з постійною омісією Київради з пи-
тань манітарної політи и, ор анізов є та забезпеч є ви онання завдань, визначених про ра-
мою соціально-е ономічно о розвит міста Києва.
5.7. У межах своєї омпетенції сприяє ор анам місцево о самовряд вання вирішенні пи-

тань соціально-е ономічно о розвит міста.
5.8. Здійснює ор анізаційно-методичне ерівництво стр т рними підрозділами охорони

здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, спрямов є їх діяльність на ефе тив-
н реалізацію державної політи и сфері охорони здоров'я та забезпеч є онтроль за їх ді-
яльністю.
5.9. Забезпеч є оординацію та аналіз діяльності за ладів охорони здоров'я.
5.10. Вивчає стан здоров'я населення, вживає заходів щодо запобі ання і зниження захво-

рюваності та втрати працездатності, а та ож збільшення тривалості життя людей.
5.11. В становленом за онодавством поряд надає Міністерств охорони здоров'я У ра-

їни необхідн інформацію, до менти та матеріали.
5.12. Гот є пропозиції та забезпеч є ор анізацію ви онання заходів щодо проведення ре-

форм вання сфері охорони здоров'я відповідно до поставлених завдань та після з оджен-
ня з Міністерством охорони здоров'я У раїни за попереднім інформ ванням постійної омісії
Київради з питань манітарної політи и подає їх на роз ляд ви онавчом ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ій місь ій державній адміністрації).
5.13. Здійснює моніторин та інформаційний с провід процесів реформ вання.
5.14. Ор анізов є робот з охорони здоров'я, материнства і дитинства, відбір дітей та під-

літ ів для санаторно- рортно о лі вання; онтролює стан здоров'я дітей дош ільних та ін-
ших навчальних за ладах незалежно від їх форм власності та підпоряд вання, я ості при о-
т вання прод тів дитячо о харч вання за ладах охорони здоров'я.

5.15. Ор анізов є проведення систематично о медично о обстеження (диспансеризації)
осіб, я і брали часть лі відації наслід ів Чорнобильсь ої атастрофи, ева йованих та від-
селених із зон відч ження, і тих, що проживають на радіаційно забр днених територіях.
5.16. Визначає потреб лі арсь их засобах та виробах медично о призначення, медично-

м обладнанні, б дівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорт .
5.17. Здійснює ор анізаційне і методичне ерівництво роботою за ладів охорони здоров'я з

питань надання лі вально-профіла тичної допомо и та забезпечення санітарно-епідемічно о
бла опол ччя населення на території міста Києва.
5.18. Здійснює фінанс вання за ладів охорони здоров'я, що трим ються за рах но оштів

місь о о бюджет , онтролює ефе тивне ви ористання ними фінансових, матеріальних та тр -
дових рес рсів.
5.19. Здійснює на основі ал зевих медичних стандартів онтроль за я істю та обся ом ме-

дичної допомо и, що надається за ладами охорони здоров'я всіх форм власності та фізични-
ми особами — підприємцями, я і зареєстровані встановленом поряд та одержали ліцен-
зію на провадження осподарсь ої діяльності з медичної пра ти и на території міста Києва.
5.20. Проводить встановленом Кабінетом Міністрів У раїни поряд а редитацію за ла-

дів охорони здоров'я.
5.21. Сприяє розвит медичної на и і техні и, створює належні мови для впровадження
пра ти на ових дося нень, передово о досвід сфері охорони здоров'я.
5.22. Забезпеч є здійснення онтролю за підтриманням належно о санітарно о та епідеміч-

но о стан , ор анізов є пропа анд на ових медичних і і ієнічних знань серед населення.
5.23. Вживає заходів до збереження мережі за ладів охорони здоров'я, розробляє про но-

зи її розвит , врахов є їх під час розроблення прое тів про рам соціально-е ономічно о роз-
вит міста Києва.
5.24. Разом з відповідними ор анами бере часть вирішенні питань про визнання місце-

вості рортом, становлення меж о р ів і зон санітарної охорони рортів і визначення їх ре-
жим .
5.25. Сприяє реалізації права ромадян на часть в правлінні охороною здоров'я шляхом

проведення відповідної ромадсь ої е спертизи, нала одження діяльності ромадсь их он-
с льтативних або на лядових рад, ромадсь их ор анізацій працівни ів охорони здоров'я та
інших об'єднань ромадян.
5.26. Проводить моніторин , аналіз ромадсь ої д м и щодо я ості та дост пності медично-

о обсл ов вання населення, забезпеч є під отов пропозицій для врах вання зазначеної
інформації під час форм вання та забезпечення реалізації державної політи и сфері охоро-
ни здоров'я.
5.27. Вносить пропозиції ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ій місь ій дер-

жавній адміністрації) щодо за півлі товарів, робіт та посл сфері охорони здоров'я для міс-
цевих потреб за рах но оштів місь о о бюджет та інших джерел фінанс вання.
5.28. У ладає із за ладами охорони здоров'я, що не належать до сфери правління, до о-

вори про медичне обсл ов вання населення міста Києва та здійснює онтроль за їх ви онан-
ням.
5.29. Вживає заходів щодо реалізації міжнародних про рам з питань ор анізації охорони

здоров'я на території міста Києва.
5.30. Сприяє розвит міжнародно о співробітництва сфері охорони здоров'я.
5.31. Ор анізов є правове виховання працівни ів сфери охорони здоров'я, ознайомлює із

за онодавством про охорон здоров'я.
5.32. Здійснює ор анізаційно-методичне ерівництво, ф н ціональне правління та он-

троль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних за ладів, що належать до
сфери правління Департамент .
5.33. Забезпеч є оординацію та аналіз діяльності медичних навчальних за ладів І — II рів-

ня а редитації, що належать до сфери йо о правління.
5.34. Про ноз є потреб за ладів охорони здоров'я міста Києва фахівцях різних спеціаль-

ностей для сфери охорони здоров'я, форм є замовлення на під отов , перепід отов та
атестацію працівни ів охорони здоров'я.
5.35. Забезпеч є надання першо о робочо о місця вип с ни ам вищих медичних навчаль-

них за ладів сіх рівнів а редитації, я і навчалися за державним замовленням.
5.36. Ор анізов є і здійснює меди о-санітарне забезпечення під час лі відації наслід ів над-

звичайних сит ацій.
5.37. Проводить робот , пов'язан з розробленням та здійсненням заходів щодо медично-

о обсл ов вання біженців, а та ож депортованих осіб, я і добровільно повертаються до ре-
іонів їх олишньо о проживання.
5.38. Сприяє санаторно- рортном лі ванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, я і

постраждали внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи.
5.39. Бере часть ви онанні за альнодержавних, ре іональних, інших про рам щодо запо-

бі ання та зменшення вживання тютюнових виробів та їх ш ідливо о вплив на здоров'я насе-
лення.
5.40. Забезпеч є проведення профіла тичних та лі вальних заходів, спрямованих на запо-

бі ання та зменшення вживання тютюнових виробів та їх ш ідливо о вплив на здоров'я насе-
лення.
5.41. Разом з відповідними підрозділами ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-

сь ої місь ої державної адміністрації) здійснює спостереження та збір відомостей про поши-
реність вживання тютюнових виробів на території міста Києва, бере часть проведенні запо-
біжних та профіла тичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед насе-
лення, йо о захист , насамперед дітей та молоді, від ш ідливо о вплив на їх здоров'я тютю-
ново о дим .
5.42. Інформ є населення міста Києва через засоби масової інформації про ш од , я ої зав-

дає здоров'ю людини вживання тютюнових виробів, та проведення запобіжних та профіла -
тичних заходів.
5.43. Сприяє вирішенню питань фінансово о забезпечення лі вальних заходів та робіт, по-

в'язаних з профіла ти ою захворюваності, спричинюваної вживанням тютюнових виробів та
впливом на їх здоров'я тютюново о дим .
5.44. Роз лядає питання та вносить відповідне подання до Міністра охорони здоров'я У ра-

їни щодо відзначення працівни ів за ладів охорони здоров'я м. Києва відомчими заохоч валь-
ними відзна ами Міністерства охорони здоров'я У раїни, запровадж є інші форми заохочен-
ня їх праці.
5.45. Здійснює систематичний онтроль за додержанням а тів за онодавства з питань охо-

рони здоров'я та санітарних правил ерівни ами за ладів охорони здоров'я незалежно від
форми власності та підпоряд вання.
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1. У рафі "Адреса" позиції 38 додат а до
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 21 листопада 2011 ро
№ 2155 "Про ви онання робіт з модернізації
промислових еле троплит за ладів бюджет-
ної сфери" цифр "7" замінити цифрою "3".
2. Зарах вати до ом нальної власності те-

риторіальної ромади міста Києва основні за-
соби, я і встановлені в за ладах бюджетної
сфери міста Києва відповідно до розпоря-
дження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) від 21 листопада 2011 ро № 2155 "Про
ви онання робіт з модернізації промислових
еле троплит за ладів бюджетної сфери",

з ідно з перелі ом, зазначеним додат 1
до цьо о розпорядження.
3. Передати до сфери правління Голосіїв-

сь ої, Печерсь ої, Святошинсь ої, Шевчен ів-
сь ої, Дарниць ої, Солом'янсь ої та Оболон-
сь ої районних в місті Києві державних адмі-
ністрацій основні засоби ом нальної власно-
сті територіальної ромади міста Києва з ідно
з перелі ом, зазначеним додат 2 до цьо-
о розпорядження.
4. Зарах вати до ом нальної власності те-

риторіальної ромади міста Києва нематері-
альні а тиви, я і придбані за ошти місцево-
о бюджет відповідно до розпорядження ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) від 21

5.46. Гот є (бере часть розробці) межах своїх повноважень прое ти рішень Київсь ої
місь ої ради, розпоряджень Київсь о о місь о о олови, розпоряджень ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) та інших нормативних до -
ментів з питань, що відносяться до омпетенції Департамент .
5.47. Бере часть межах повноважень розробленні прое тів державних, між ал зевих,

ал зевих, ре іональних і міжре іональних про рам.
5.48. Забезпеч є здійснення заходів, визначених місь ою цільовою про рамою "Здоров'я
иян" та іншими про рамами.
5.49.3абезпеч є здійснення заходів щодо запобі ання і протидії ор пції.
5.50. Надає пра тичн та методичн допомо районним в місті Києві державним адмініс-

траціям, підприємствам, становам, ор анізаціям ом нальної форми власності з питань, що
відносяться до омпетенції Департамент .
5.51. Опрацьов є запити і звернення народних деп татів У раїни та деп татів Київсь ої місь-
ої ради.
5.52. Забезпеч є дост п до п блічної інформації, розпорядни ом я ої він є.
5.53. Гот є (бере часть під отовці) межах повноважень прое ти од, до оворів, мемо-

ранд мів, прото олів з питань, віднесених до омпетенції Департамент .
5.54. Бере часть вирішенні відповідно до за онодавства оле тивних тр дових спорів

( онфлі тів).
5.55. Забезпеч є захист персональних даних Департаменті.
5.56. Постійно інформ є населення про стан здійснення визначених за оном повноважень.
5.57. Забезпеч є визначений за оном стро роз ляд звернень ромадян та їх об'єднань,

вживає заходів до с нення причин, що породж ють с ар и ромадян про пор шення їх прав
та за онних інтересів, здійснює онтроль за цією роботою за ладах охорони здоров'я.
5.58. Веде б х алтерсь ий і статистичний облі , с ладає і визначені терміни подає в ста-

новленом поряд відповідним ор анам звітність з сіх видів діяльності за затвердженою
формою, несе відповідальність за їх достовірність. Фінансова звітність Департамент надає-
ться Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) в становленом поряд .
5.59. Ор анізов є здійснення заходів з мобілізаційної під отов и та мобілізації і онтроль за

здійсненням цих заходів в частині питань, що відносяться до йо о омпетенції.
5.60. Забезпеч є межах своїх повноважень дотримання вимо за онодавства з охорони

праці, пожежної безпе и.
5.61. Ор анізов є межах своїх повноважень план вання і онтроль за ви онанням заходів

цивільно о захист населення та територій від наслід ів надзвичайних сит ацій техно енно о,
природно о та війсь ово о хара тер .
5.62. Працює з відомостями, що становлять державн таємницю, в частині питань, що від-

носяться до йо о омпетенції.
5.63. Уза альнює пра ти застос вання за онодавства з питань, що належать до омпетен-

ції Департамент , розробляє і подає на роз ляд олові Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції пропозиції щодо вдос оналення за онодавства з питань, що відносяться до йо о омпетен-
ції.
5.64. Здійснює інші передбачені за оном повноваження.
6. Департамент для здійснення повноважень та ви онання завдань, що визначені, має пра-

во:
6.1. С ли ати наради, проводити семінари з питань, що належать до йо о омпетенції.
6.2. Зал чати деп татів Київсь ої місь ої ради, спеціалістів інших стр т рних підрозділів ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), підпри-
ємств, станов та ор анізацій, об'єднань ромадян (за по одженням з їх ерівни ами) до роз-
ляд питань, що належать до йо о омпетенції.
6.3. Одерж вати в становленом поряд від інших стр т рних підрозділів ви онавчо о ор-

ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), підприємств, станов та
ор анізацій інформацію, до менти, інші матеріали, а від місцевих ор анів державної статис-
ти и — безоплатно статистичні дані, необхідні для ви онання по ладених на ньо о завдань.
6.4. Надавати з ідно із за онодавством обов'яз ові для ви онання розпорядження ерівни-
ам підприємств, станов, ор анізацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і ро-
мадянам з питань, що належать до йо о омпетенції, пор ш вати питання про їх відповідаль-
ність поряд , встановленом за онодавством.
6.5. За дор ченням представляти інтереси ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-

сь ої місь ої державної адміністрації) та Київсь ої місь ої ради в с дових ор анах.
6.6. Сприяти наданню на до овірних засадах меди о-санітарної допомо и працівни ам під-

приємств, станов та ор анізацій.
6.7. Корист ватись в становленом поряд інформаційними базами ор анів ви онавчої

влади, системами зв'яз і ом ні ацій, мережами спеціально о зв'яз та іншими технічними
засобами.
6.8. Здійснювати інш діяльність, що випливає з повноважень Департамент .
7. Департамент процесі ви онання по ладених на ньо о завдань взаємодіє з іншими

стр т рними підрозділами ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), ор анами місцево о самовряд вання, постійною омісією Київради з пи-
тань манітарної політи и, підприємствами, становами, ор анізаціями, об'єднаннями рома-
дян та ромадянами.
8. Департамент очолює дире тор, я о о призначає на посад і звільняє з посади олова Ки-

ївсь ої місь ої державної адміністрації за поданням заст пни а олови Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації з ідно з розподілом обов'яз ів та по одженням з Міністерством охорони
здоров'я У раїни.
На посад дире тора призначається особа, я а має вищ освіт відповідно о професійно о

спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста; стаж роботи за фахом
державній сл жбі на ерівних посадах не менш 3 ро ів або стаж роботи за фахом на ерів-

них посадах в інших сферах правління не менш 5 ро ів; післядипломн освіт сфері прав-
ління: ма істр державно о правління за відповідною спеціалізацією, вищ ате орію за фахом
"ор анізація та правління охороною здоров'я".
Дире тор Департамент може мати першо о заст пни а та заст пни ів, я их призначає

на посад і звільняє з посади олова Київсь ої місь ої державної адміністрації за подан-
ням дире тора Департамент , по одженням з заст пни ом олови Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації з ідно з розподілом обов'яз ів та Міністерством охорони здоров'я
У раїни.
На посад першо о заст пни а та заст пни ів призначаються особи, я і мають вищ освіт

відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціа-
ліста; стаж роботи за фахом державній сл жбі на ерівних посадах не менш 3 ро ів або стаж
роботи за фахом на ерівних посадах в інших сферах правління не менш 4 ро ів, або стаж
роботи на посаді оловно о спеціаліста не менш 7 ро ів; післядипломн освіт сфері прав-
ління: ма істр державно о правління за відповідною спеціалізацією, вищ ате орію за фахом
"ор анізація та правління охороною здоров'я".
9. Дире тор Департамент :
9.1. Здійснює ерівництво Департаментом, несе персональн відповідальність за ви онан-

ня по ладених на Департамент завдань.
9.2. Подає на затвердження в становленом поряд положення про стр т рний підроз-

діл.
9.3. Затвердж є положення про підрозділи Департамент , розподіляє обов'яз и між заст п-

ни ами дире тора Департамент , ерівни ами підрозділів та визначає ст пінь їх відповідаль-
ності.
Затвердж є посадові інстр ції працівни ів Департамент .

9.4. Подає на затвердження Київсь ом місь ом олові штатний розпис працівни ів Депар-
тамент в межах раничної чисельності і фонд оплати праці йо о працівни ів.
9.5. План є робот Департамент , вносить пропозиції щодо форм вання планів роботи ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).
9.6. Розпоряджається оштами в межах затверджено о в становленом поряд оштори-

с Департамент , несе персональн відповідальність за їх цільове ви ористання.
9.7. Вживає заходів до дос оналення ор анізації та підвищення ефе тивності роботи Де-

партамент .
9.8. Звіт є перед оловою Київсь ої місь ої державної адміністрації та перед Київсь ою місь-
ою радою про ви онання по ладених на Департамент завдань та затверджених планів робо-
ти.
9.9. Видає межах своєї омпетенції на ази, ор анізов є і онтролює їх ви онання.
На ази дире тора Департамент , я і зачіпають права, свободи та за онні інтереси рома-

дян або мають міжвідомчий хара тер, підля ають державній реєстрації Головном правлін-
ні юстиції місті Києві в становленом поряд .
На ази, я і є ре ляторними а тами, розробляються, роз лядаються, приймаються та опри-

люднюються поряд , встановленом за онодавством У раїни.
9.10. Призначає на посади та звільняє з посад працівни ів Департамент .
9.11. Забезпеч є омпле сне вирішення питань роботи з ерівни ами ом нальних підпри-

ємств, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва та підпо-
ряд овані Департамент , вносить пропозиції щодо призначення і звільнення їх ерівни ів. Від-
повідає за під отов , своєчасне по одження та ладання онтра тів з дире торами підпо-
ряд ованих підприємств. Здійснює аналіз ви онання мов та по азни ів ладених онтра тів
з ерівни ами цих підприємств, забезпечення своєчасно о продовження та розірвання он-
тра тів.
9.12. По одж є призначення на посад та звільнення з посади ерівни ів за ладів охорони

здоров'я та ом нальних підприємств, діяльність я их належить до омпетенції Департамент
та я і передані до сфери правління районних в місті Києві державних адміністрацій.
9.13. По одж є призначення на посад та звільнення з посади ерівни ів відповідних стр -

т рних підрозділів районних в місті Києві державних адміністрацій.
9.14. Проводить особистий прийом ромадян з питань, що належать до повноважень Де-

партамент .
9.15. Забезпеч є дотримання працівни ами Департамент правил вн трішньо о тр дово о

розпоряд та ви онавсь ої дисципліни.
9.16. Без дор чення діє від імені Департамент , представляє в становленом поряд Де-

партамент відносинах з державними ор анами, ор анами місцево о самовряд вання, під-
приємствами, становами і ор анізаціями в У раїні та за її межами, ладає від імені Депар-
тамент оди (до овори), видає довіреності.
9.17. Здійснює інші повноваження, що випливають із цьо о Положення.
10. У Департаменті для по оджено о вирішення питань, що належать до йо о омпетенції,

може творюватися оле ія с ладі дире тора Департамент ( олова оле ії), йо о заст пни-
ів (за посадою), інших відповідальних працівни ів Департамент .
До с лад оле ії мож ть входити деп тати Київсь ої місь ої ради (за з одою), ерівни и ін-

ших стр т рних підрозділів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), інших станов та ромадсь их ор анізацій.
С лад оле ії затвердж ється розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації) за поданням дире тора Департамент .
Рішення оле ії провадяться в життя на азами дире тора Департамент .
11. Для роз ляд на ових ре омендацій і пропозицій Департаменті мож ть створювати-

ся на ові ради і омісії.
С лад цих рад і омісій та положення про них затвердж є дире тор Департамент .
12. Департамент трим ється за рах но оштів бюджет міста Києва.
Гранична чисельність працівни ів Департамент затвердж ється розпорядженням Київсь о-

о місь о о олови.
Кошторис і штатний розпис Департамент затвердж ється Київсь им місь им оловою піс-

ля попередньої їх е спертизи Департаменті фінансів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).
Стр т ра Департамент затвердж ється розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).
13. Майно Департамент є ом нальною власністю територіальної ромади міста і за ріпле-

не за ним на праві оперативно о правління.
Департамент має право за з одою власни а відч ж вати за ріплене за ним майно іншим

підприємствам, за ладам і ор анізаціям, здавати в оренд нер хоме майно, обладнання, ін-
вентар та інші цінності, а та ож спис вати їх з баланс встановленом за онодавством У ра-
їни поряд .
14. Департамент є юридичною особою п блічно о права, має самостійний баланс, рах н и

в ор анах Державної азначейсь ої сл жби, печат із зображенням Державно о Герба У ра-
їни та своїм наймен ванням, відповідні блан и.
Місцезнаходження Департамент : 01001, м. Київ, в л. Прорізна, 19.
15. Припинення Департамент здійснюється за рішенням Київсь ої місь ої ради в поряд ,

визначеном за онодавством У раїни.
Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про передачу основних засобів та нематеріальних активів
Розпорядження № 2260 від 13 грудня 2013 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 135 Господарського кодексу України, час

тин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціаль

ної інфраструктури", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер

жавної адміністрації) від 21 листопада 2011 року № 2155 "Про виконання робіт з модернізації промислових
електроплит закладів бюджетної сфери" та враховуючи звернення комунального підприємства "Група
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" від 20
серпня 2013 року № 255
911:
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листопада 2011 ро № 2155 "Про ви онання
робіт з модернізації промислових еле тро-
плит за ладів бюджетної сфери", з ідно з пе-
релі ом, зазначеним додат 3 до цьо о
розпорядження.
5. Передати до сфери правління Голосіїв-

сь ої, Печерсь ої, Святошинсь ої, Шевчен ів-
сь ої, Дарниць ої, Солом'янсь ої та Оболон-
сь ої районних в місті Києві державних адмі-
ністрацій нематеріальні а тиви ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва з ідно з перелі ом, зазначеним додат
4 до цьо о розпорядження.
6. Департамент ом нальної власності м.

Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої

ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) спільно з ом нальним підприємством
"Гр па впровадження прое т з енер озбере-
ження в адміністративних і ромадсь их б -
дівлях м. Києва" ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) здійснити ор анізаційно-
правові заходи щодо ви онання п н тів 2, 4
до цьо о розпорядження.
7. 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 перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 

на 2013 рік
Розпорядження № 2233 від 12 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 зміцнення матеріально
технічної бази за

кладів освіти Святошинського району міста Києва:

1. Затвердити перерозподіл видат ів роз-
вит в с мі 208800 рн, передбачених Свя-
тошинсь ій районній в місті Києві державній
адміністрації на 2013 рі спеціальном фон-
ді бюджет міста Києва в межах за ально о
обся бюджетних призначень, шляхом змен-
шення видат ів розвит по од тимчасової
ласифі ації видат ів та редит вання місце-
вих бюджетів 070804 "Централізовані б х ал-
терії обласних, місь их, районних відділів ос-
віти" на с м 208800 рн та збільшення ви-
дат ів розвит по од тимчасової ласифі-
ації видат ів та редит вання місцевих бю-
джетів 070401 "Позаш ільні за лади освіти,
заходи із позаш ільної роботи з дітьми" на
с м 86400 рн, по од тимчасової ласифі-
ації видат ів та редит вання місцевих бю-
джетів 070806 "Інші за лади освіти" на с м
86400 рн, по од тимчасової ласифі ації
видат ів та редит вання місцевих бюджетів
130107 "Утримання та навчально-трен валь-
на робота дитячо-юнаць их спортивних ш іл"
на с м 36000 рн, що додається.

2. Святошинсь ій районній в місті Києві
державній адміністрації забезпечити подання
на по одження перерозподіл видат ів, пе-
редбачено о п н том 1 цьо о розпоряджен-
ня, 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 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 перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 

на 2013 рік
Розпорядження № 2234 від 12 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 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет
міста Києва на 2013 рік" (із змінами та доповненнями), з метою зміцнення матеріально
технічної бази за

кладів освіти Святошииського району міста Києва:

1. Затвердити перерозподіл видат ів роз-
вит в с мі 573600 рн, передбачених Свя-
тошинсь ій районній в місті Києві державній
адміністрації на 2013 рі спеціальном фон-
ді бюджет міста Києва в межах за ально о
обся бюджетних призначень, шляхом змен-
шення обся видат ів розвит по од тим-
часової ласифі ації видат ів та редит вання
місцевих бюджетів 070101 "Дош ільні за ла-
ди освіти" на с м 573600 рн та відповідно
збільшення обся видат ів розвит по од
тимчасової ласифі ації видат ів та редит -
вання місцевих бюджетів 070201 "За ально-
освітні ш оли (в т. ч. ш ола-дитячий садо ,
інтернат при ш олі), спеціалізовані ш оли, лі-
цеї, імназії, оле і ми" на с м 426800 рн,
по од тимчасової ласифі ації видат ів та
редит вання місцевих бюджетів 070202 "Ве-
чірні (змінні) ш оли" — на с м 7000 рн, по
од тимчасової ласифі ації видат ів та ре-
дит вання місцевих бюджетів 070304 "Спеці-
альні за альноосвітні ш оли-інтернати, ш оли
та інші за лади освіти для дітей з вадами
фізичном чи роз мовом розвит " — на с -
м 21800 рн, по од тимчасової ласифі а-
ції видат ів та редит вання місцевих бюдже-
тів 070401 "Позаш ільні за лади освіти, захо-
ди із позаш ільної роботи з дітьми" — на с -
м 68500 рн, по од тимчасової ласифі а-

ції видат ів та редит вання місцевих бюдже-
тів 070806 "Інші за лади освіти" — на с м
10000 рн, по од тимчасової ласифі ації
видат ів та редит вання місцевих бюджетів
130107 “Утримання та навчально-трен валь-
на робота дитячо-юнаць их спортивних ш іл”
— на с м 39500 рн, що додається.
2. Святошинсь ій районній в місті Києві

державній адміністрації забезпечити подання
на по одження перерозподіл видат ів, пе-
редбачено о п н том 1 цьо о розпоряджен-
ня, 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 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 омісією
Київсь ої місь ої ради з питань бюджет та
соціально-е ономічно о розвит .
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 додатками 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 організаційно
правові заходи щодо ліквідації комунального
підприємства "Голосіївпарк
сервіс" 

Голосіївської районної в м. Києві ради
Розпорядження № 2241 від 12 грудня 2013 року

Відповідно до статей 105, 111 Цивільного кодексу України, статей 59, 60 Господарського кодексу України,
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення Київської міської ради від
27 жовтня 2011 року № 377/6593 "Про ліквідацію районних комунальних підприємств з паркування транс

портних засобів", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити омісію з лі відації ом нально-
о підприємства "Голосіївпар -сервіс" Голо-
сіївсь ої районної в м. Києві ради та затвер-
дити її с лад, що додається.
2. Комісії з лі відації ом нально о підпри-

ємства "Голосіївпар -сервіс" Голосіївсь ої
районної в м. Києві ради:
2.1. Здійснювати повноваження щодо
правління справами ом нально о підпри-
ємства "Голосіївпар -сервіс" Голосіївсь ої
районної в м. Києві ради відповідно до за о-
нодавства У раїни.
2.2. Забезпечити проведення інвентариза-

ції майна ом нально о підприємства "Голо-
сіївпар -сервіс" Голосіївсь ої районної в м.
Києві ради.
2.3. В становленом за онодавством по-

ряд попередити працівни ів ом нально о
підприємства "Голосіївпар -сервіс" Голосіїв-
сь ої районної в м. Києві ради про їх наст п-
не вивільнення та забезпечити дотримання їх
соціально-правових арантій поряд та на
мовах, визначених за онодавством.
2.4. У встановленом поряд с ласти про-

міжний лі відаційний баланс ом нально о
підприємства "Голосіївпар -сервіс" Голосіїв-

сь ої районної в м. Києві ради та подати йо-
о на затвердження ви онавчом ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ій місь ій держав-
ній адміністрації).
2.5. У встановленом поряд с ласти лі -

відаційний баланс ом нально о підприєм-
ства "Голосіївпар -сервіс" Голосіївсь ої
районної в м. Києві ради та подати йо о на
затвердження ви онавчом ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ій місь ій державній ад-
міністрації).
2.6. Здійснити всі інші передбачені за оно-

давством У раїни заходи, пов'язані з лі віда-
цією ом нально о підприємства "Голосіїв-
пар -сервіс" Голосіївсь ої районної в м. Києві
ради.
3. Забезпечити ви онання заходів з лі віда-

ції ом нально о підприємства "Голосіївпар -
сервіс" Голосіївсь ої районної в м. Києві ра-
ди.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 12.12.2013 № 2241

СКЛАД 
комісії з ліквідації комунального підприємства "Голосіївпарк
сервіс" 

Голосіївської районної в м. Києві ради

оловний спеціаліст відділ розвит та онтролю спеціаль-
но обладнаних пар вальних майданчи ів КП "Київтранспар -
сервіс", олова омісії

оловний спеціаліст відділ розвит та онтролю спеціаль-
но обладнаних пар вальних майданчи ів КП "Київтранспар -
сервіс", се ретар омісії

оловний спеціаліст відділ ор анізації дорожньо о р х та
пар вання Департамент транспортної інфрастр т ри ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

оловний спеціаліст відділ з питань ом нальної власності
Голосіївсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

С обельсь ий
Віталій Ми олайович

Єпіфанов
Оле сандр Володимирович

Боришполь
Юрій Васильович

Павлова
Наталія Валеріївна

Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство"
Розпорядження № 2243 від 12 грудня 2013 року

Відповідно до Господарського кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні",
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців", рішення Київської міської ра

ди від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", рішення Київської міської ради
від 20 вересня 2012 року № 50/8334 "Про реорганізацію комунального підприємства виконавчого органу Ки

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київсистемоменеджмент", розпоря

дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 січня
2013 року № 38 "Про організаційно
правові заходи щодо виконання рішення Київської міської ради від 20
вересня 2012 р. № 50/8334 "Про реорганізацію комунального підприємства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київсистемоменеджмент", з метою приведення
у відповідність до вимог законодавства:

1. Затвердити зміни до Стат т ом наль-
но о підприємства ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації") "Київсь е інвестиційне а ент-
ство", затверджено о розпорядженням Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації від 18
січня 2006 ро № 48 (в реда ції розпоря-
дження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) від 11 березня 2011 ро № 343), що до-
даються.
2. Стат тний апітал ом нально о підпри-

ємства ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) "Київсь е інвестиційне а ентство" підля-
ає збільшенню за рах но :
2.1. Коштів, що б д ть перераховані Де-

партаментом е ономі и та інвестицій ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) до ста-
т тно о апітал ом нально о підприємства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

"Київсь е інвестиційне а ентство" в с мі
10 000 000 (десять мільйонів) ривень з ідно
з бюджетними призначеннями відповідно до
рішення Київсь ої місь ої ради від 08 люто о
2013 ро № 3/9060 "Про бюджет міста Ки-
єва на 2013 рі ".
2.2. Стат тно о апітал ом нально о під-

приємства ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) "Київсистемоменеджмент", я ий
становить 6 058 700 (шість мільйонів п'ятде-
сят вісім тисяч сімсот) ривень.
3. Ком нальном підприємств ви онавчо-

о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) "Київсь е ін-
вестиційне а ентство" забезпечити в ста-
новленом поряд державн реєстрацію
змін до Стат т .
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Крама-
рен а Р. М.

Голова О. Попов



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 17 січня 2014 року

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 2245 від 12 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, підпунктів 16.1.1 та 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, за

твердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. С ас вати 24 дозволи на розміщення
зовнішньої ре лами з ідно з додат ом до
цьо о розпорядження.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації — ерів-

ни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) П занова О. Г.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 12.12.2013 № 2243

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
"КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО",

затверджено о розпорядженням Київсь ої місь ої державної адміністрації від 18 січня 2006
ро № 48 (в реда ції розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої

місь ої державної адміністрації) від 11 березня 2011 ро № 343)

Ідентифі аційний номер 21655857

(Цей до мент є невід'ємною частиною Стат т ом нально о
підприємства ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої

державної адміністрації) "Київсь е інвестиційне а ентство")

1. У те сті Стат т слова "Головне правління ом нальної власності міста Києва ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)" всіх відмін ах
замінити словами "Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)" відповідних відмін ах.
2. П н т 1.3 розділ 1 Стат т ви ласти та ій реда ції:
"1.3. А ентство безпосередньо підпоряд ов ється Департамент е ономі и та інвестицій

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)".
3. П н т 1.4 розділ 1 Стат т ви ласти та ій реда ції:
"1.4. А ентство є правонаст пни ом державної оспрозрах н ової ор анізації "Київсь е ін-

вестиційне а ентство" Київсь ої місь ої державної адміністрації та ом нально о підприємства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київсис-
темоменеджмент".
4. П н т 4.2 розділ 4 Стат т ви ласти та ій реда ції:
"4.2. Розмір стат тно о апітал А ентства становить 21 058 700 (Двадцять один мільйон

п'ятдесят вісім тисяч сімсот) ривень".
5. У п н ті 6.3 розділ 6 Стат т слова "начальни а відповідно о оловно о правління ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)" замінити на
слова "дире тора Департамент е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації")".

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 12.12.2013 № 2245

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються
№ №

дозволу
Розповсюджу!
вач реклами

Тип рекламного засобу Площа
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 23503!08 ПАТ "Універсал Банк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,8 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 26

2. 29703!12 ФО!П Руденко
Вікторія Михайлівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5 Печерський район, вул.
Мечникова, 9

3. 29753!12 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,6 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 26

4. 29754!12 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,5871 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 26

5. 29755!12 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,111 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 26

6. 29746!12 ПАТ
"Кредитпромбанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7 Шевченківський район, вул.
Артема, 13

7. 29759!12 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,212 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 26

8. 32759!13 ТОВ "АПТЕКА №1
ТРАНСФАРМ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,44 Солом'янський район, вул.
Урицького, 40

9. 31077!12 ТОВ "Дизайн
агентство Степ 2 ВЕБ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 88

10. 31078!12 ТОВ "Дизайн
агентство Степ 2 ВЕБ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 24/26

11. 31079!12 ТОВ "Дизайн
агентство Степ 2 ВЕБ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 30/32

12. 31080!12 ТОВ "Дизайн
агентство Степ 2 ВЕБ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 38

13. 31081!12 ТОВ "Дизайн
агентство Степ 2 ВЕБ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Паньківська, 16

14. 31083!12 ТОВ "Дизайн
агентство Степ 2 ВЕБ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Паньківська, 25

15. 31084!12 ТОВ "Дизайн
агентство Степ 2
ВЕБ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 54 (напроти)

16. 31085!12 ТОВ "Дизайн
агентство Степ 2
ВЕБ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Паньківська, 20

17. 31086!12 ТОВ "Дизайн
агентство Степ 2
ВЕБ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Паньківська, 27

18. 31087!12 ТОВ "Дизайн
агентство Степ 2
ВЕБ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Паньківська, 18

19. 31088!12 ТОВ "Дизайн
агентство Степ 2
ВЕБ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 74

20. 19875!07 ТОВ "Канзас" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,13 Оболонський район,
Оболонська набережна, 15,
офіс 3

21. 26997!11 СПД Почтова
Тетяна
Олександрівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,76 Дніпровський район, вул.
Алма!Атинська, 4

22. 27401!11 ТОВ "Магазин
"Алмаз"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

82,5609 Дніпровський район, вул.
Миропільська, 19

23. 27799!11 ПП "Науково!
виробнича фірма
"VD MAIS"

Тимчасова виносна
спеціальна конструкція

1,4 Солом'янський район, вул.
Михайла Донця (перетин з вул.
Героїв Севастополя)

24. 31082!12 ТОВ "Дизайн
агентство Степ 2
ВЕБ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Паньківська, 23

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про зміни у складі комісії з реорганізації Головного управління
житлового господарства виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом 
приєднання до Головного управління комунального 

господарства виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 2246 від 12 грудня 2013 року
Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012

року № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07 березня 2012 року № 369 "Про затвердження Положення про Департамент житлово
ко

мунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі

ністрації)", у зв'язку з кадровими змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Вивести зі с лад омісії з реор анізації
Головно о правління житлово о осподар-
ства ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) шляхом приєднання до Головно о
правління ом нально о осподарства ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації),
затверджено о розпорядженням ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) від 12
вітня 2012 ро № 597 (в реда ції розпо-
рядження ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) від 11 р дня 2012 ро
№ 2221):
Сторожен а Володимира Сер ійовича —

начальни а Головно о правління житлово о
осподарства, заст пни а олови омісії ;
Старовойт Ві торію Андріївн — начальни-
а відділ план вання та розвит діяльності
підприємств ал зі правління розвит та
реформ вання житлово- ом нальної інфра-
стр т ри Департамент житлово- ом наль-
ної інфрастр т ри .

Голова О. Попов

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

адміністрації) від 27 січня 2011 року № 100 "Про організаційно

правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської 

міської ради від 07.10.2010 № 58/4870"
Розпорядження № 2247 від 12 грудня 2013 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2010 року № 58/4870 "Про припинення діяль

ності комунального підприємства "Підрядне спеціалізоване ремонтно
будівельне управління" з метою за

вершення заходів, що пов'язані з реорганізацією комунального підприємства "Підрядне спеціалізоване ре

монтно
будівельне управління":

1, Унести зміни в підп н т 2.2 п н т 2 роз-
порядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 27 січня 2011 ро № 100 "Про
ор анізаційно-правові заходи, пов'язані з ви-
онанням рішення Київсь ої місь ої ради від
07.10.2010 № 58/4870", замінивши цифри та

слова "31 р дня 2013 ро " цифрами та сло-
вами "30 червня 2014 ро ".
2. 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 перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

на 2013 рік
Розпорядження № 2252 від 13 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 "Про
затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання креди

тів з бюджету", рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва
на 2013 рік" (зі змінами та доповненнями), з метою популяризації кращих народних традицій, звичаїв укра

їнського народу, організації змістовного дозвілля дітей та підлітків у Дніпровському районі міста Києва під
час зимових канікул, відзначення Новорічно
Різдвяних свят, в межах функцій органу місцевого самовряду

вання:

1. Затвердити перерозподіл видат ів спо-
живання с мі 45600 рн, передбачених
Дніпровсь 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-



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 717 січня 2014 року

шення видат ів споживання по од тимчасо-
вої ласифі ації видат ів та редит вання міс-
цевих бюджетів 110205 "Ш оли естетично о
виховання дітей" та збільшення видат ів спо-
живання по од тимчасової ласифі ації ви-
дат ів та редит вання місцевих бюджетів
110103 "Філармонії, м зичні оле тиви і ан-
самблі та інші мистець і за лади та заходи",
що додається.
2. Дніпровсь 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 по-
стійної 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 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 омісією
Київсь ої місь ої ради з питань бюджет та
соціально-е ономічно о розвит .
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 затвердження акта 
від 15.11.2013 № 50 

комісії з вирішення земельно
майнових питань 
і визначення та відшкодування збитків 

власникам землі 
та землекористувачам

Розпорядження № 2253 від 13 грудня 2013 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 № 284 "Про порядок визначення та від

шкодування збитків власникам землі та землекористувачам" (із змінами та доповненнями) та з метою ви

значення розміру збитків землекористувачу Гусанівських садів Кислицькому Олександру Сергійовичу, садо

ва ділянка якого потрапляє в зону будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві:

1. Затвердити а т від 15.11.2013 № 50 о-
місії з вирішення земельно-майнових питань і
визначення та відш од вання збит ів власни-
ам землі та земле орист вачам, що додає-
ться.
2. Встановити стро дії а та омісії — два-

надцять місяців з дня йо о затвердження.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням ви онавчо о ор ан

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

від 13.12.2013 № 2253

АКТ № 50. 
комісії з вирішення земельно
майнових питань 

з визначення та відшкодування збитків 
власникам землі та землекористувачам 
(садові ділянки яких попадають в зону 

будівництва Подільського мостового переходу 
через р. Дніпро в м. Києві 

і підлягають знесенню)

м. Київ 15 листопада 2013 р.

На ви онання постанови Кабінет Міністрів У раїни від 19.04.1993 № 284 "Про порядо ви-
значення та відш од вання збит ів власни ам землі та земле орист вачам", відповідно до
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) від 30.04.2008 № 608 (із змінами та доповненнями), омісія в с ладі членів омісії,
що прийняли часть в засіданні омісії і підписали цей а т, роз лян ла звіти "Про оцін зе-
мельних діляно з поліпшеннями та визначення розмірів збит ів, відш од вань і витрат на по-
ліпшення земель", по садовим ділян ам, я і підля ають знесенню в зв'яз з б дівництвом По-
дільсь о о мостово о переход , та на підставі рішення омісії з вирішення земельно-майнових
питань з визначення та відш од вання збит ів власни ам землі та земле орист вачам
вирішила:
1. Визначити розмір збит ів земле орист вач Р санівсь их садів Кислиць ом Оле сандр

Сер ійович , садова ділян а я о о підля ає знесенню в зв'яз з б дівництвом Подільсь о о
мостово о переход через р. Дніпро в м. Києві, на підставі звіт "Про оцін земельної ділян-
и з поліпшеннями, що розташована за адресою: м. Київ, Дніпровсь ий район, в л. 25 Садо-
ва, ділян а № 22, та визначення розмірів збит ів, відш од вань і витрат на поліпшення зе-
мель", рецензії на звіт про незалежн оцін земельної ділян и з поліпшеннями, ви онаної ТОВ
"Консалтин ове підприємство "Оріяна", розраховано о за станом на 31.05.2013 ро с мі
1 061 011,0 рн (один мільйон шістдесят одна тисяча одинадцять ривень, 00 оп) та надати
з оджен садівни ом рошов омпенсацію с мі 520 631 рн 90 оп (п'ятсот двадцять тисяч
шістсот тридцять одна ривня, 90 оп).
Прис тні члени омісії 17 чолові
Голос вали: за 17 чолові
проти 0 чолові
тримались 0 чолові
Перший заст пни олови Київсь ої місь ої держав-

ної адміністрації — олова омісії:
Члени омісії:
Власни и землі (земле орист вачі), я им заподіяні

збит и:
Представни ор анізації, я а відш одов є збит и

Дире тор КП "Дире ція б дівництва шляхово-транс-
портних спор д м. Києва"
Представни Департамент земельних рес рсів —

дире тор Департамент
Представни Департамент фінансів заст пни ди-

ре тора Департамент — начальни правління фінан-
сів транспорт , зв'яз та сфери посл
Представни Департамент містоб д вання та архі-

те т ри — заст пни начальни а сл жби містоб дівно-
о адастр м. Києва

А. К. Голубченко

Кислицький Олександр Сергійович

В. О. Кислицин

Ю. П. Кулаковський

О. С. Мороз

О. В. Ренкас

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

на 2013 рік
Розпорядження № 2255 від 13 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 "Про
затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання креди

тів з бюджету", рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013
рік" (зі змінами та доповненнями), з метою забезпечення належного функціонування житлово
комуналь

ного господарства:

1. Затвердити перерозподіл видат ів в с -
мі 794 600 рн, передбачених Голосіївсь ій
районній в місті Києві державній адміністра-
ції на 2013 рі спеціальном фонді бюдже-
т міста в межах за ально о обся бюджет-
них призначень, шляхом зменшення видат-
ів споживання по од тимчасової ласифі-
ації видат ів та редит вання місцевих бю-
джетів 240900 "Цільові фонди, творені Вер-
ховною Радою Автономної Респ блі и Крим,
ор анами місцево о самовряд вання і міс-
цевими ор анами ви онавчої влади" та від-
повідно збільшення видат ів розвит , що
додається.
2. Голосіївсь ій районній в місті Києві дер-

жавній адміністрації забезпечити подання на
по одження перерозподіл видат ів, перед-
бачено 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 омісією
Київсь ої місь ої ради з питань бюджет та
соціально-е ономічно о розвит .
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 зміни в складі комісії 
по реорганізації державних підприємств, 

переданих до сфери управління 
Київської міської державної адміністрації

Розпорядження № 2256 від 13 грудня 2013 року
Відповідно до Господарського кодексу України, законів України "Про місцеві державні адміністрації",

"Про управління об'єктами державної власності", постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1998
року № 583 "Про передачу державних підприємств до сфери управління Київської міської державної адмі

ністрації", у зв'язку з кадровими змінами, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни до с лад омісії по
реор анізації: Державно о на ово-технічно-
о підприємства "Ради ал", Київсь о о дер-
жавно о на ово-дослідно о інстит т "Коме-
та", Державно о мало о підприємства
"Квант-Опти а", Державно о підприємства
Київсь о о спеціалізовано о підприємства
обчислювальної техні и та інформати и, Дер-
жавно о підприємства "Київсь е виробниче
підприємство "Протон", Державно о підпри-
ємства Київсь е спеціальне онстр торсь о-
техноло ічне бюро "Дніпро", затверджено о
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) від 09 серпня 2011 ро
№ 1403 ( реда ції розпорядження ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 18 берез-
ня 2013 ро № 341), ви лавши йо о в новій
реда ції, що додається.
2. 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)

від 9.08.2011 № 1403
( реда ції розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 13.12.2013 № 2256)

Склад 
комісії по реорганізації: 

Державного науково
технічного підприємства "Радикал", 
Київського державного науково
дослідного інституту "Комета", 

Державного малого підприємства "Квант
Оптика", 
Державного підприємства Київського спеціалізованого підприємства 

обчислювальної техніки та інформатики, 
Державного підприємства "Київське виробниче підприємство "Протон",

Державного підприємства Київське спеціальне 
конструкторсько
технологічне бюро "Дніпро"

Горілий
Юрій Петрович

Гончарен о
Оле сандр Борисович
Ба рій
Валентина Михайлівна

Бондарч
Ірина Тарасівна
Д д о
Єв ен Анатолійович
Ж раєва
Інна Іллівна

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

заст пни начальни а відділ промисловості правління про-
мисловості та інноваційної політи и Департамент промислово-
сті та розвит підприємництва, олова омісії
дире тор Державно о на ово-виробничо о підприємства "За-

хід", заст пни олови омісії
заст пни начальни а правління приватизації, орпоративних

прав, форм вання і розподіл ом нальної власності — началь-
ни відділ форм вання та розподіл ом нальної власності Де-
партамент ом нальної власності м. Києва

оловний спеціаліст відділ фінансово о забезпечення та звіт-
ності Департамент промисловості та розвит підприємництва
заст пни дире тора з реор анізації Державно о на ово-ви-

робничо о підприємства "Захід"
оловний спеціаліст юридично о відділ Департамент про-

мисловості та розвит підприємництва
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Про здійснення ремонту 
фасадів будівлі № 3 

на вул. Обсерваторній у Шевченківському районі
Розпорядження № 2257 від 13 грудня 2013 року

Відповідно до законів України "Про основи містобудування", "Про охорону культурної спадщини", "Про
місцеве самоврядування в Україні", Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів бу

динків та споруд на території міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27 листопа

да 2003 року № 220/1094, розглянувши звернення Київського національного університету імені Тараса Шев

ченка від 04 жовтня 2013 року № 057/478
07, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Київсь ом національном ніверситет
імені Тараса Шевчен а здійснити ремонт фа-
садів б дівлі № 3 на в л. Обсерваторній
Шевчен івсь ом районі за мови ви онання
п н т 2 цьо о розпорядження.
2. Київсь ом національном ніверситет

імені Тараса Шевчен а в становленом по-
ряд :
2.1. Забезпечити розроблення та затвер-

дження на ово-прое тної до ментації.
2.2. Замовити ви отовлення паспорта фа-

сад б дівлі № 3 на в л. Обсерваторній
Шевчен івсь ом районі, по одити йо о в
Управлінні охорони льт рної спадщини ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) та по-
дати на затвердження до Департамент міс-
тоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).

2.3. Одержати дозволи центрально о ор а-
н ви онавчої влади сфері охорони льт р-
ної спадщини — Міністерства льт ри У ра-
їни, Управління охорони льт рної спадщини
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) на
проведення робіт.
2.4. Означити б дівельн ор анізацію для

ви онання робіт, зазначених п н ті 1 цьо о
розпорядження.
2.5. Роботи ви онати відповідно до на о-

во-прое тної до ментації, паспорта фасад
та Правил бла о строю міста Києва, затвер-
джених рішенням Київсь ої місь ої ради від
25 р дня 2008 ро № 1051/1051.
3. 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

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 12 листопада 2013 року № 2057 
"Про відрядження до м. Канни 

(Французька Республіка)"
Розпорядження № 2258 від 13 грудня 2013 року

У зв'язку зі змінами у складі делегації до м. Канни (Французька Республіка):

Внести до розпорядження ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 12 листопада
2013 ро № 2057 "Про відрядження до
м. Канни (Франц зь а Респ блі а)" та і зміни:
1. П н т 1 розпорядження доповнити абза-

цом та о о зміст :
"— Кач ра Романа Павловича — заст пни-
а дире тора Департамент — начальни а
правління з питань інвестиційної та зовніш-

ньое ономічної політи и Департамент е о-
номі и та інвестиції ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації).
2. У п н ті 2 розпорядження:
після слів "Крамарен а Р. М." доповнити

словами: "Кач ра Р. П.", слова "йо о переб -
вання" замінити словами "їх переб вання".

Голова О. Попов

Про проектування та спорудження 
Подільсько
Вигурівської лінії метрополітену 

від станції "Райдужна" 
в напрямку житлового масиву Вигурівщина
Троєщина 

просп. Володимира Маяковського 
з основним електродепо "Троєщина"

Розпорядження № 2259 від 13 грудня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи Концепцію

стратегічного розвитку міста Києва (перша стадія розробки Генерального плану розвитку міста Києва та йо

го приміської зони до 2025 року), ухваленої рішенням Київської міської ради від 16 жовтня 2010 року
№ 35/4847, враховуючи рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 324/7661 "Про надання
земельних ділянок комунальному підприємству "Київський метрополітен" для будівництва та експлуатації
електродепо "Троєщина" на вулиці Милославській у Деснянському районі м. Києва", та з метою суттєвого
покращення транспортного обслуговування мешканців та гостей міста Києва і прискорення будівництва лі

вобережних підходів до Подільського мостового переходу, в межах функцій органу місцевого самовряду

вання:

1. Передбачити проходження траси Поділь-
сь о-Ви рівсь ої лінії метрополітен в на-
прям житлово о масив Ви рівщина-Тро-
єщина проспе том Володимира Мая овсь о-
о.
2. Ви онати роботи з прое т вання та спо-

р дження дільниці Подільсь о-Ви рівсь ої
лінії метрополітен від станції "Райд жна" до
житлово о масив Ви рівщина-Троєщина
проспе том Володимира Мая овсь о о з ос-
новним еле тродепо "Троєщина".
3. Визначити замовни ом прое т вання та

б дівництва дільниці метрополітен Департа-
мент транспортної інфрастр т ри ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації).
4. Департамент транспортної інфрастр -

т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
встановленом за онодавством поряд :
4.1. Визначити енеральн прое тн та е-

неральн підрядн ор анізації для ви онання
робіт, зазначених в п н ті 2 цьо о розпоря-
дження, на он рсних тор ах.

4.2. Розробити та затвердити завдання на
прое т вання ви онання робіт, зазначених
п н ті 2 цьо о розпорядження.
4.3. Одержати вихідні дані на прое т вання

об'є та.
4.4. Розробити прое тно- ошторисн до -

ментацію на ви онання робіт, зазначених
п н ті 2 цьо о розпорядження, провести її
е спертиз та затвердити встановленом
поряд .
4.5. Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства щодо поряд ви онання б дівель-
них робіт.
4.6. Вирішити майново-правові питання.
4.7. Роботи з бла о строю території ви о-

нати з ідно з Правилами бла о строю міста
Києва, затвердженими рішенням Київсь ої
місь ої ради від 25 р дня 2008 ро
№ 1051/1051.
4.8. Після завершення робіт відновити по-
риття проїзних частин на всю ширин доро-
и за типом існ ючо о та передати в станов-
леном поряд ом нальном підприємств
"Шляхово-е спл атаційне правління по ре-

монт та триманню автомобільних шляхів та
спор д на них Деснянсь о о район ”.
5. Департамент земельних рес рсів ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) після
надходження розроблено о та по оджено о
прое т земле строю щодо відведення зе-
мельних діляно під б дівництво під от вати
відповідні прое ти рішень Київсь ої місь ої
ради встановленом поряд .
6. 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 23 червня 2009 ро № 704
"Про затвердження прое т І чер и Лівобе-
режної лінії метрополітен Троєщина — Осо-
ор и від в лиці Милославсь ої до станції
метрополітен "Лівобережна" з еле тродепо
"Троєщина" Деснянсь ом та Дніпровсь о-
м районах м. Києва".
7. Департамент транспортної інфрастр -

т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
я оловном розпорядни оштів місь о о

бюджет в становленом поряд надати 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 із роз-
роб и прое тно- ошторисної до ментації та
спор дження дільниці Подільсь о-Ви рів-
сь ої лінії метрополітен від станції "Райд ж-
на" до житлово о масив Ви рівщина-Тро-
єщина проспе том Володимира Мая овсь о-
о з основним еле тродепо "Троєщина" до
про рам е ономічно о і соціально о розвит
м. Києва на 2013 рі та наст пні ро и.
8. 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.
9. 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 скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 2265 від 16 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:

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 16.12.2013 № 2265

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

1. С ас вати 7 дозволів на розміщення
зовнішньої ре лами з ідно з додат ом до
цьо о розпорядження.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації — ерів-

ни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) П занова О. Г.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

Про затвердження Статуту 
комунального некомерційного підприємства 

"Центр спортивної медицини міста Києва"
Розпорядження № 2278 від 20 грудня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської місь

кої ради від 22 травня 2013 року № 333/9390 "Про комунальне некомерційне підприємство "Центр спортив

ної медицини міста Києва", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26 липня 2013 року № 1274 "Про організаційно
правові заходи щодо створення
комунального некомерційного підприємства "Центр спортивної медицини міста Києва", в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 13339!06!П!1 ТОВ "ФУДМАРКЕТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2 Святошинський район,
вул.Чорнобильська, 16/80

2. 13340!06!П!1 ТОВ "ФУДМАРКЕТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2 Святошинський район,
вул.Чорнобильська,16/80

3. 30062!12 ФО!П Кузнєцов
Олександр
Борисович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,734 Голосіївський район, вул.Льва
Толстого, 1

4. 31714!12 ПАТ
"Прокредитбанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

14,21 Дніпровський район,
вул.Празька, 3

5. 33397!13 ПАТ
"Прокредитбанк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,525 Дніпровський район,
вул.Празька, 3

6. 20188!07 ПАТ "ОТП БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Шевченківський р!н,
бульв.Тараса Шевченка, 38/40

7. 33358!13 ПАТ "ОТП БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,705 Шевченківський р!н,
бульв.Тараса Шевченка, 38/40

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

1. Затвердити Стат т ом нально о не о-
мерційно о підприємства "Центр спортивної
медицини міста Києва", що додається.
2. Ком нальном не омерційном підпри-

ємств "Центр спортивної медицини міста
Києва" зареєстр вати Стат т поряд , вста-
новленом за онодавством У раїни.

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.

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

З додатками до розпорядження КМДА можна ознайомитися 
в апараті Київської міської державної адміністрації
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Про продовження строку дії 

дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 2266 від 16 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�23�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.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�16.12.2013�№�2266

Дозволи 
на розміщення зовнішньої реклами,

строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип
рекламного

засобу

Місце розташування
рекламного засобу

Площа,
кв. м 

1. 07300�04 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Дніпровський район, просп.
Генерала Ватутіна (парний бік,
з’їзд з Московського мосту на
лівий берег) 

72

2. 22024�08 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Печерський район, вул. Кіквідзе,
11

36

3. 21937�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Шевченківський район,
вул. Глибочицька, 13

36

4. 21884�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Оболонський район, вул. Лайоша
Гавро, 4

36

5. 21943�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Голосіївський район,
вул. Васильківська/вул.
Ломоносова

18

6. 21924�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект, 22

18

7. 22574�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Дарницький район, просп.
Миколи Бажана (розв’язка
Південного мосту, праворуч 
у напрямку станції метро
“Видубичі”) 

36

8. 21923�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Шевченківський район,
вул. Стеценка, 17/2

18

9. 22011�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Оболонський район,
Оболонський проспект, 5

18

10. 22002�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Шевченківський район,
вул. Білоруська/вул. Якіра

18

11. 21967�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Подільський район,
вул. Новокостянтинівська/вул.
Тульчінська

36

12. 21894�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Оболонський район,
Московський проспект/вул.
Електриків

36

13. 22042�08 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Шевченківський район,
вул. Дегтярівська (з’їзд на 
вул. Олександра Довженка)

36 

14. 22022�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Подільський район, вул. Білицька
(у напрямку вул. Маршала
Гречка, 770 м від вул.
Вишгородської, ліворуч)

18

15. 22012�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Шевченківський район, 
вул. Дегтярівська, 19

18

16. 21977�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Шевченківський район, 
вул. Білоруська, 38

18

17. 22084�08 ТОВ "РТМ � Україна" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

Шевченківський район, 
бульв. Тараса Шевченка, 34 
(№1 напроти)

2,16

18. 21893�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Деснянський район,
вул. Володимира
Маяковського/вул. Сабурова

18

19. 21890�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Оболонський район, Московський
проспект/вул. Електриків

18

20. 21899�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Деснянський район, 
вул. Володимира Маяковського, 6

24

21. 21981�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Печерський район, вул. Кіквідзе, 2 18

22. 22333�08�П�1 ТОВ "Прайм � груп" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

Печерський район, 
вул. Інститутьска/вул.Ольгінська

4,32

23. 21963�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Святошинський район,
вул. Стеценка, 30/7 (напроти)

18

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про перерозподіл видатків 
бюджету міста Києва, 

передбачених Солом'янській районній 
в місті Києві державній адміністрації 

на 2013 рік
Розпорядження № 2270 від 16 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 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет
міста Києва на 2013 рік", з метою забезпечення належного функціонування житлово*комунального госпо*
дарства:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�в�с�-

мі� 344100� �рн,� передбачених� Солом'янсь�ій

районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації

на� 2013� рі�� �� спеціальном�� фонді� бюджет�

міста� Києва� в� межах� за�ально�о� обся��� бю-

джетних�призначень,�шляхом�зменшення�ви-

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

фі�ації� видат�ів� та� �редит�вання� місцевих

бюджетів� 240900� "Цільові� фонди,� �творені

Верховною� Радою� Автономної� Респ�блі�и

Крим,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання� і

місцевими� ор�анами� ви�онавчої� влади"� та

відповідно�збільшення�видат�ів�розвит��,�що

додається.

2.� Солом'янсь�ій� районній� в� місті� Києві

державній�адміністрації�забезпечити�подання

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

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

ня,�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�розпоря-

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

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

розподілом�обов'яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

Про надання дозволів 
на розміщення 

зовнішньої реклами
Розпорядження № 2267 від 16 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� зов-

нішньої�ре�лами� (далі —�дозволи)� з�ідно�з

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

сті�25�дозволів.

2.� Відповідальність� за� розміщення� та

е�спл�атацію� ре�ламних� засобів� з� до-

триманням� норм� техні�и� безпе�и,� по-

жежної� безпе�и� і� санітарних� норм� по-

�ласти� на� розповсюдж�вачів� зовнішньої

ре�лами.

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

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

дійсними�до�за�інчення�стро���їх�дії,�а���ви-

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

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

лами,�я�і�з�мовлюють�неможливість�розта-

ш�вання� відповідних� ре�ламних� засобів —

до� настання� та�их� змін� �� за�альномісь�их

вимо�ах�(підходах).

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

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

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.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 10 17 січня 2014 року

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�16.12.2013�№�2267

Дозволи 
на розміщення зовнішньої реклами,

що надаються

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 33638�13 ПП "ЮСН" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,306 Голосіївський район,
вул. Льва Толстого, 39

2. 33860�13 ТОВ "РОСИ�2" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,218 Голосіївський район,
вул. Червоноармійська,
26

3. 38488�13 ТОВ "РОСИ�2" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,4885 Голосіївський район,
вул. Червоноармійська,
26

4. 38509�13 ПАТ "Платинум Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,0125 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 7

5. 38650�13 ТОВ "ЕЛЄФАНТ СПА" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Шевченківський район,
вул. Костьольна, 6

6. 38734�13 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА
ХРИСТИЯН ВІРИ
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ
"ХРАМ ДУХА СВЯТОГО"
У ОБОЛОНСЬКОМУ
РАЙОНІ М.КИЄВА

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

17,5275 Голосіївський район,
вул. Василя Яна, 3/5

7. 38726�13 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА
ХРИСТИЯН ВІРИ
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ
"ЦАРСТВО БОЖЕ" У
ДАРНИЦЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,25 Голосіївський район,
вул. Василя Яна, 3/5

8. 38727�13 ТОВ "ФУД ГУРУ
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,6 Шевченківський район,
вул. Михайлівська, 
24�А

9. 38713�13 ПрАТ "Страхова
Компанія "ПЗУ Україна"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,448 Дарницький район,
просп. Миколи Бажана,
7�Ж

10. 38715�13 ПрАТ "Страхова
Компанія "ПЗУ Україна"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,64 Дарницький район,
вул. Княжий�Затон, 
16�В

11. 38764�13 ТОВ "АШАН Україна
Гіпермаркет"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

36 Голосіївський район,
вул. Горького, 176

12. 38866�13 ТОВ "ТУРАВІА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

12 Дарницький район,
Дніпровська
набережна, 26�Ж

13. 38880�13 ДП "ПАНАВТО" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,84 Дарницький район,
вул. Привокзальна, 14

14. 38870�13 ПАТ "Перший
Український
Міжнародний банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,62 Шевченківський район,
вул. Саксаганського,
119, літера А

15. 38875�13 ПАТ "Перший
Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Шевченківський район,
вул. Саксаганського,
119, літера А

16. 38874�13 ПАТ "Перший
Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Шевченківський район,
вул. Саксаганського,
119, літера А

17. 38912�13 ПрАТ "Страхова
компанія "Брокбізнес"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

24,65 Шевченківський район,
вул. Білоруська, 3

18. 38942�13 ТОВ "ТРОНЕ ГРАНДЕ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,5 Подільський район, 
вул.
Новокостянтинівська, 
1 �В

19. 38930�13 ТОВ "ПАСТА І БАСТА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

19 Печерський район, 
вул. Московська, 17

20. 38981�13 ФО�П Місакян Григорій
Анатолійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

23,9752 Шевченківський район,
вул. Глибочицька, 29�31

21. 38983�13 ТОВ "НА КО" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10 Печерський район, 
вул. Червоноармійська,
145/1

22. 38984�13 ТОВ "НА КО" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10 Печерський район, 
вул. Мечникова, 18

23. 38986�13 ПАТ "БАНК
ФОРУМ"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

3,42 Подільський район,
просп. Свободи, 17

24. 38649�13 ФО�П Горбунов
Дмитро
Леонідович

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,4 Шевченківський район,
вул. Артема, 14а

25. 38729�13 ТОВ "ЛЕКФАРМ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,33 Святошинський район,
бульв. Кольцова, 14�Е

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
зовнішніх водопровідних мереж 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КИЇВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ № 2"

Розпорядження № 2279 від 20 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
інфраструктури", враховуючи звернення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ХОЛОДО*
КОМБІНАТ № 2" (листи від 17 жовтня 2013 року № 116 від 03 грудня 2013 року № 132) та протокол засідання На*
глядової Ради від 24 жовтня 2013 року № 24*10/13), з метою надійного утримання та якісного обслуговуван*
ня інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Прийняти� безоплатно� до� �ом�нальної

власності� територіальної� �ромади�міста�Ки-

єва� і�передати���володіння�та��орист�вання

п�блічном��а�ціонерном��товариств��"А�ціо-

нерна� �омпанія� "Київводо�анал"� зовнішні

водопровідні� мережі� ПУБЛІЧНОГО� АКЦІО-

НЕРНОГО�ТОВАРИСТВА�"КИЇВСЬКИЙ�ХОЛО-

ДОКОМБІНАТ� № 2"� з�ідно� з� додат�ом� до

цьо�о�розпорядження,�в�межах�та�на��мовах,

визначених���одою�про�передач��в��правлін-

ня�від�ритом��а�ціонерном��товариств��"А�-

ціонерна� �омпанія� "Київводо�анал"� майна,

що�є��ом�нальною�власністю�територіальної

�ромади�міста�Києва�від�20�листопада�2003

ро���(зі�змінами�та�доповненнями),�я�����ла-

дено� між� ВАТ� "АК� "Київводо�анал"� та� Київ-

сь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією.

2.� Департамент�� �ом�нальної� власності�

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

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

ністрації)� забезпечити� приймання —� пере-

дач�� зовнішніх� водопровідних� мереж,� за-

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

на��мовах,�визначених�відповідною���одою.

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.�з�ідно�з�розподілом

обов'яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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 затвердження змін 
до Положення про Київський 

міський Палац ветеранів
Розпорядження № 2280 від 20 грудня 2013 року

Відповідно до Указу Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085/2010 "Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади", рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року
№ 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі*
ністрації)" та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад*
міністрації) від 12 лютого 2013 року № 175 "Про затвердження Положення про Департамент соціальної полі*
тики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1.�П�н�т�1�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�від�14�січня�2002�ро-

���№ 22�"Про�затвердження�Положення�про

Київсь�ий�місь�ий�Палац�ветеранів",�ви�лас-

ти�в�та�ій�реда�ції:

"1.� Затвердити� Положення� про� Київсь�ий

місь�ий�Палац�ветеранів,�що�додається".

2.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�Ки-

ївсь�ий�місь�ий�Палац�ветеранів,�затвердже-

но�о� розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої� дер-

жавної� адміністрації� від� 14� січня� 2002� ро��

№ 22,�що�додаються.

3.�Заст�пни����олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації —��ерівни���апарат��ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�П�за-

нов��О.�Г.�прийняти�рішення�щодо�висвітлен-

ня�в�засобах�масової�інформації�зміст��цьо�о

розпорядження.

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

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

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

розподілом�обов'яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

державній адміністрації 
на 2013 рік

Розпорядження № 2281 від 20 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 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет
міста Києва на 2013 рік" (зі змінами та доповненнями), з метою забезпечення належного функціонування
житлово*комунального господарства:

1.� Затвердити� перерозподіл� видат�ів

споживання�в�с�мі�310000,00��рн,�передба-

чених� Дарниць�ій� районній� в� місті� Києві

державній�адміністрації�на�2013�рі����спеці-

альном��фонді� бюджет��міста�Києва� в�ме-

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 1117 січня 2014 року

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

чень,� шляхом� зменшення� видат�ів� спожи-

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

дат�ів� та� �редит�вання� місцевих� бюджетів

240900� "Цільові� фонди,� �творені� Верхов-

ною� Радою� Автономної� Респ�блі�и� Крим,

ор�анами�місцево�о� самовряд�вання� і�міс-

цевими�ор�анами�ви�онавчої�влади"�та�від-

повідно� збільшення� видат�ів� розвит��,� що

додається.

2.�Дарниць�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� 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� �омі-

сією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюдже-

т��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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 20 квітня 2012 року № 656 
"Про реконструкцію з влаштуванням надбудови 

житлового будинку на вул. Гоголівській, 32*А 
у Шевченківському районі"

Розпорядження № 2282 від 20 грудня 2013 року
Відповідно до статей 30, 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до уваги

План на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок № 32*А на вул. Гоголівській, виготовлений Ки*
ївським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної� адміністрації)� від� 20� �вітня� 2012

ро���№ 656�"Про�ре�онстр��цію�з�влашт�ван-

ням�надб�дови�житлово�о�б�дин���на�в�л.�Го-

�олівсь�ій,� 32-А� �� Шевчен�івсь�ом�� районі"

та�і�зміни:

1.� У� п�н�ті� 1� розпорядження� цифри

"679,00"�замінити�цифрами�"935,9".

2.�У�п�н�ті�3�розпорядження�слова�"Голов-

ном�� �правлінню� житлово�о� забезпечення"

замінити� словами� "Департамент�� б�дівниц-

тва�та�житлово�о�забезпечення".

3.�У�підп�н�ті� 5.4�п�н�т��5�розпорядження

слова� "Головно�о� �правління� охорони� ��ль-

т�рної� спадщини"� замінити� словами� "Управ-

ління�охорони���льт�рної�спадщини".

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про перерозподіл видатків 
бюджету міста Києва, 

передбачених Голосіївській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

на 2013 рік
Розпорядження № 2288 від 24 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 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет
міста Києва на 2013 рік", з метою забезпечення належного функціонування комунальних закладів, забезпе*
чення їх життєдіяльності:

1.� Затвердити� перерозподіл� видат�ів

споживання� в� с�мі� 104 000,00� �рн,� перед-

бачених�Голосіївсь�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

091105� "Утримання� �л�бів� підліт�ів� за�міс-

цем� проживання"� в� с�мі� 59 000,00� �рн,� по

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

�редит�вання� місцевих� бюджетів� 130107

"Утримання� та� навчально-трен�вальна� ро-

бота�дитячо-юнаць�их�спортивних�ш�іл"�–�в

с�мі�30 200,00��рн,�по��од��тимчасової��ла-

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

вих�бюджетів�091214�"Інші��станови�та�за-

�лади"�–�в�с�мі�14 800,00��рн�та�збільшен-

ня� видат�ів� споживання� в� с�мі� 94 500,00

�рн�по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат-

�ів� та� �редит�вання� місцевих� бюджетів

091105� "Утримання� �л�бів� підліт�ів� за�міс-

цем�проживання",�в�с�мі�9 500,00��рн�–�по

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

�редит�вання� місцевих� бюджетів� 091101

"Утримання� центрів� соціальних� сл�жб� для

сім'ї,�дітей�та�молоді",�що�додається.

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

державній� адміністрації� забезпечити� по-

дання�на�по�одження�перерозподіл��видат-

�ів� споживання,� передбачено�о� п�н�том� 1

цьо�о� розпорядження,� 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� споживання,

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

дження,� з� постійною� �омісією� Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет�� та�соціаль-

но-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.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про перерозподіл видатків 
бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній 

в місті Києві державній адміністрації 
на 2013 рік

Розпорядження № 2289 від 24 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 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет
міста Києва на 2013 рік", з метою забезпечення належного функціонування комунальних закладів, забезпе*
чення їх життєдіяльності:

1.� Затвердити� перерозподіл� видат�ів

споживання� в� с�мі� 104 000,00� �рн,� перед-

бачених�Голосіївсь�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

091105� "Утримання� �л�бів� підліт�ів� за�міс-

цем� проживання"� в� с�мі� 59 000,00� �рн,� по

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

�редит�вання� місцевих� бюджетів� 130107

"Утримання� та� навчально-трен�вальна� ро-

бота�дитячо-юнаць�их�спортивних�ш�іл"�–�в

с�мі�30 200,00��рн,�по��од��тимчасової��ла-

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

вих�бюджетів�091214�"Інші��станови�та�за-

�лади"�–�в�с�мі�14 800,00��рн�та�збільшен-

ня� видат�ів� споживання� в� с�мі� 94 500,00

�рн�по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат-

�ів� та� �редит�вання� місцевих� бюджетів

091105� "Утримання� �л�бів� підліт�ів� за�міс-

цем�проживання",�в�с�мі�9 500,00��рн�–�по

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

�редит�вання� місцевих� бюджетів� 091101

"Утримання� центрів� соціальних� сл�жб� для

сім'ї,�дітей�та�молоді",�що�додається.

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

державній� адміністрації� забезпечити� по-

дання�на�по�одження�перерозподіл��видат-

�ів� споживання,� передбачено�о� п�н�том� 1

цьо�о� розпорядження,� 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� споживання,

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

дження,� з� постійною� �омісією� Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет�� та�соціаль-

но-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.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про перерозподіл видатків 
бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній 

в місті Києві державній адміністрації 
на 2013 рік

Розпорядження № 2290 від 24 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 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет
міста Києва на 2013 рік" (із змінами та доповненнями), з метою забезпечення виплати заробітної плати
працівникам закладів освіти Святошинського району міста Києва за грудень 2013 року:

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

живання���за�альній�с�мі�443400��рн,�перед-

бачених�Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�на�2013�рі����за�аль-

ном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за-

�ально�о�обся���бюджетних�призначень,�шля-

хом�зменшення�видат�ів�споживання�по��од�

тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�-

вання� місцевих� бюджетів� 070202� “Вечірні

(змінні)� ш�оли"� на� с�м�� 5200� �рн,� по� �од�

тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�-

вання�місцевих�бюджетів�070304�“Спеціальні

за�альноосвітні� ш�оли-інтернати,� ш�оли� та

інші�за�лади�освіти�для�дітей�з�вадами���фі-

зичном�� чи� роз�мовом�� розвит��"� на� с�м�

294300� �рн,�по��од�� тимчасової� �ласифі�ації

видат�ів� та� �редит�вання�місцевих�бюджетів

070401� “Позаш�ільні� за�лади� освіти,� заходи

із� позаш�ільної� роботи� з� дітьми"� на� с�м�

111500� �рн,�по� �од�� тимчасової� �ласифі�ації

видат�ів� та� �редит�вання�місцевих�бюджетів

070805� “Гр�пи� централізовано�о� �осподар-

сь�о�о�обсл��ов�вання"�на�с�м��1100��рн,�по

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

дит�вання� місцевих� бюджетів� 070806� “Інші

за�лади�освіти"�на�с�м��31300� �рн� та� збіль-

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

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

цевих� бюджетів� 070101� “Дош�ільні� за�лади

освіти"�на�с�м��303400��рн,�по��од��тимчасо-

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

цевих� бюджетів� 070201� “За�альноосвітні

ш�оли�(в�т.�ч.�ш�ола-дитячий�садо�,�інтернат

при�ш�олі),�спеціалізовані�ш�оли,�ліцеї,��імна-

зії,� �оле�і�ми"� на� с�м�� 122000� �рн,� по� �од�

тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�-

вання�місцевих�бюджетів�070802�“Методична

робота,�інші�заходи���сфері�народної�освіти"

на�с�м��7300��рн,�по��од��тимчасової��ласи-

фі�ації� видат�ів� та� �редит�вання� місцевих

бюджетів�070804�“Централізовані�б�х�алтерії

обласних,� місь�их,� районних� відділів� освіти"

на�с�м��10700��рн,�що�додається.

2.� Святошинсь�ій� районній� в� місті� Києві

державній�адміністрації�забезпечити�подання

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

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

ня,�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� 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� �омісією

Київсь�ої� місь�ої� ради� з� питань� бюджет�� та

соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

Києві державній адміністрації 
на 2013 рік

Розпорядження № 2312 від 24 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 року № 18
"Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету", рішен*



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 12 17 січня 2014 року

ня Київської міської ради від 08.02.2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", з метою за*
безпечення належного функціонування бюджетних установ та забезпечення їх життєдіяльності:

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

живання���за�альній�с�мі�413800��рн.,�перед-

бачених� Печерсь�ій� районній� в� місті� Києві

державній� адміністрації� �� 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� 130107� "Утримання� та� на-

вчально-трен�вальна� робота� дитячо-юнаць-

�их�спортивних�ш�іл"�в�с�мі�413800,00��рн.�та

збільшення� видат�ів� споживання� в� с�мі

158500,00��рн.�по��од��тимчасової��ласифі�а-

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

тів�070101�"Дош�ільні�за�лади�освіти",�в�с�мі

177600,00��рн.�по��од��тимчасової��ласифі�а-

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

тів� 070201� "За�альноосвітні� ш�оли� (в� т.� ч.

ш�ола-дитячий� садо�,� інтернат� при� ш�олі),

спеціалізовані� ш�оли,� ліцеї,� �імназії,� �оле�і-

�ми",�в�с�мі�4500,00��рн.�по��од��тимчасової

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

вих�бюджетів�070804�"Централізовані�б�х�ал-

терії�обласних,�місь�их,�районних�відділів�ос-

віти",�в�с�мі�1000,00��рн.�по��од��тимчасової

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

вих�бюджетів�070805�"Гр�пи�централізовано-

�о� �осподарсь�о�о� обсл��ов�вання",� в� с�мі

69300,00��рн.�по��од��тимчасової��ласифі�а-

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

тів�070401�"Позаш�ільні�за�лади�освіти,�захо-

ди� із� позаш�ільної� роботи� з� дітьми",� в� с�мі

2900,00��рн.�по��од��тимчасової��ласифі�ації

видат�ів� та� �редит�вання�місцевих�бюджетів

070202�"Вечірні�(змінні)�ш�оли",�що�додаєть-

ся.

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

жавній�адміністрації�забезпечити�подання�на

по�одження� перерозподіл�� видат�ів� спожи-

вання,� передбачено�о� п�н�том� 1� цьо�о� роз-

порядження,� 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� відповідні

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

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

розподіл�� видат�ів� споживання,� передбаче-

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

стійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

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

вит��.

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.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

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

Про перерозподіл видатків 
бюджету міста Києва, передбачених Деснянській районній 

в місті Києві державній адміністрації 
на 2013 рік

Розпорядження № 2314 від 25 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 року № 18
"Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету", рішення Київської міської ради від 08.02.2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Ки*
єва на 2013 рік"(зі змінами та доповненнями), з метою забезпечення організації гарячого харчування учнів
1*11 класів навчальних закладів по галузі "Освіта":

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

живання���за�альній�с�мі�565 100��рн.,�перед-

бачених� Деснянсь�ій� районній� в� місті� Києві

державній�адміністрації�на�2013�рі����за�аль-

ном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за-

�ально�о� обся��� бюджетних� призначень� по

�ал�зі� "Освіта",�шляхом� зменшення� видат�ів

споживання�по��одах�тимчасової��ласифі�ації

видат�ів� та� �редит�вання�місцевих�бюджетів

070101� "Дош�ільні� за�лади� освіти"� в� с�мі

500 000��рн.,�070201�"За�альноосвітні�ш�оли

(в� т.� ч.� ш�ола-дитячий� садо�,� інтернат� при

ш�олі),� спеціалізовані� ш�оли,� ліцеї,� �імназії,

�оле�і�ми"�в�с�мі�54 100��рн.�та�070804�"Цен-

тралізовані� б�х�алтерії� обласних,� місь�их,

районних�відділів�освіти"�в�с�мі�11000��рн.,�та

збільшення� видат�ів� споживання� по� �од�

тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�-

вання�місцевих�бюджетів� 070201� "За�ально-

освітні� ш�оли� (в� т.� ч.� ш�ола-дитячий� садо�,

інтернат�при�ш�олі),�спеціалізовані�ш�оли,�лі-

цеї,��імназії,��оле�і�ми"�на�с�м��565 100��рн.,

що�додається.

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

жавній�адміністрації�забезпечити�подання�на

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

бачено�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� �омісією

Київсь�ої� місь�ої� ради� з� питань� бюджет�� та

соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про перерозподіл видатків 
бюджету міста Києва, передбачених Деснянській районній 

в місті Києві державній адміністрації 
на 2013 рік

Розпорядження № 2315 від 25 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 року № 18
"Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету", рішення Київської міської ради від 08.02.2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Ки*
єва на 2013 рік" (зі змінами та доповненнями), з метою забезпечення виплати заробітної плати з нарахуван*
нями працівникам закладів освіти:

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

живання���за�альній�с�мі�1�692 800��рн.,�пе-

редбачених�Деснянсь�ій�районній�в�місті�Ки-

єві�державній�адміністрації�на�2013�рі����за-

�альном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах

за�ально�о�обся���бюджетних�призначень�по

�ал�зі� "Освіта",�шляхом� зменшення� видат�ів

споживання�по��одах�тимчасової��ласифі�ації

видат�ів� та� �редит�вання�місцевих�бюджетів

070101� "Дош�ільні� за�лади� освіти"� в� с�мі

1 246 300��рн.,�070201�"За�альноосвітні�ш�о-

ли�(в�т.�ч.�ш�ола-дитячий�садо�,�інтернат�при

ш�олі),� спеціалізовані� ш�оли,� ліцеї,� �імназії,

�оле�і�ми"�в�с�мі�61 400��рн.,�070401�"Поза-

ш�ільні� за�лади�освіти,� заходи� із� позаш�іль-

ної� роботи� з� дітьми"� �� с�мі� 215 000� �рн.� та

070804�"Централізовані�б�х�алтерії�обласних,

місь�их,� районних� відділів� освіти"� в� с�мі

170 100��рн.,�та�збільшення�видат�ів�спожи-

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

�ів� та� �редит�вання� місцевих� бюджетів

070201�"За�альноосвітні�ш�оли�(в�т.�ч.�ш�ола-

дитячий�садо�,�інтернат�при�ш�олі),�спеціалі-

зовані�ш�оли,�ліцеї,��імназії,��оле�і�ми"�на�с�-

м��1 692 800��рн.,�що�додається.

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

жавній�адміністрації�забезпечити�подання�на

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

бачено�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� �омісією

Київсь�ої� місь�ої� ради� з� питань� бюджет�� та

соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про перерозподіл видатків бюджету, 
передбачених Департаменту 
транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2013 рік
Розпорядження № 2317 від 25 грудня 2013 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України "Про місцеве самовряду*
вання в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 "Про затвердження Поряд*
ку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету", рі*
шення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" з ме*
тою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів і зміцнення фінансової стану комунально*
го підприємства "Київпастранс", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Затвердити� перерозподіл� видат�ів

розвит���в�с�мі�29 691,10�тис.� �рн,�перед-

бачених�Департамент��транспортної�інфра-

стр��т�ри� 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�аль-

но�о� обся��� бюджетних� призначень,� шля-

хом� зменшення� видат�ів� по� �од�� тимчасо-

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

місцевих�бюджетів�180409�"Внес�и�ор�анів

влади�Автономної�Респ�блі�и�Крим�та�ор�а-

нів� місцево�о� самовряд�вання� �� стат�тні

�апітали�с�б'є�тів�підприємниць�ої�діяльно-

сті"� (� КП� "Київсь�ий� метрополітен")� та

збільшення� видат�ів� по� �од�� тимчасової

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

цевих� бюджетів� 180409� "Внес�и� ор�анів

влади�Автономної�Респ�блі�и�Крим�та�ор�а-

нів� місцево�о� самовряд�вання� �� стат�тні

�апітали�с�б'є�тів�підприємниць�ої�діяльно-

сті"�(КП�"Київпастранс")�з�ідно�з�додат�ом.

2.� Департамент�� транспортної� інфра-

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

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

адміністрації)� забезпечити� подання� на� по-

�одження� перерозподіл�� бюджетних� при-

значень,� передбачено�о� п�н�том� 1� цьо�о

розпорядження,� до� постійної� �омісії� Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�со-

ціально-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�а� �олови

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Костю�а�М.�Д.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про перерозподіл видатків бюджету, 
передбачених Департаменту 
транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2013 рік
Розпорядження № 2318 від 25 грудня 2013 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України "Про місцеве самовряду*
вання в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 "Про затвердження Поряд*
ку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету", рі*
шення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" з ме*
тою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів і зміцнення фінансової стану комунально*
го підприємства "Київпастранс", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Затвердити� перерозподіл� видат�ів

розвит���в�с�мі�9 320,0�тис.��рн,�передба-

чених� Департамент�� транспортної� інфра-

стр��т�ри� 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�аль-

но�о� обся��� бюджетних� призначень,� шля-

хом� зменшення� видат�ів� по� �од�� тимчасо-

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

місцевих� бюджетів� 170603� "Інші� заходи� �

сфері� еле�тротранспорт�"� (КП� "Київсь�ий

метрополітен")� та� збільшення� видат�ів� по

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

�редит�вання� місцевих� бюджетів� 180409

"Внес�и�ор�анів�влади�Автономної�Респ�б-

лі�и�Крим�та�ор�анів�місцево�о�самовряд�-

вання� �� стат�тні� �апітали� с�б'є�тів� підпри-

ємниць�ої� діяльності"� (КП� "Київпастранс")

з�ідно�з�додат�ом.

2.� Департамент�� транспортної� інфра-

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

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

адміністрації)� забезпечити� подання� на� по-

�одження� перерозподіл�� бюджетних� при-

значень,� передбачено�о� п�н�том� 1� цьо�о

розпорядження,� до� постійної� �омісії� Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�со-

ціально-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-
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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�а� �олови

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Костю�а�М.�Д.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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 бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту культури 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2013 рік
Розпорядження № 2323 від 25 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 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет
міста Києва на 2013 рік", з метою забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі:

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

живання���за�альній�с�мі�131 800��рн,�перед-

бачених�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�на�2013�рі����за-

�альном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах

за�ально�о� обся��� бюджетних� призначень,

шляхом� зменшення� видат�ів� споживання� по

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

дит�вання�місцевих� бюджетів:� 070601� "Вищі

за�лади�освіти�І�та�II�рівнів�а�редитації"�на�с�-

м��131 800��рн�та�збільшення�видат�ів�спожи-

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

�ів� та� �редит�вання� місцевих� бюджетів:

070201�"За�альноосвітні�ш�оли�(в�т.�ч.�ш�ола-

дитячий�садо�,�інтернат�при�ш�олі),�спеціалі-

зовані�ш�оли,�ліцеї,��імназії,��оле�і�ми"�на�с�-

м��131 800��рн,�що�додається.

2.�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)� забезпечити�подан-

ня� на� по�одження� перерозподіл�� видат�ів,

передбачених�п�н�том�1�цьо�о�розпоряджен-

ня,�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� 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� �омісією

Київсь�ої� місь�ої� ради� з� питань� бюджет�� та

соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 2293 від 24 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�14�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

адміністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.12.2013�№�2293

Дозволи 
на розміщення зовнішньої реклами,

строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Місце розташування
рекламного засобу

Площа,
кв.м

І. 21954�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Шевченківський район, вул.
Мельникова, 48

36

2. 21959�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 43/2

24

3. 21965�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

Подільський район, вул. Хорива,
8

4,32

4. 21951�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Оболонський район, вул.
Електриків / Московський
проспект

36

5. 21944�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Деснянський район, вул.
Володимира Маяковського /вул.
Каштанова

18

6. 21992�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Оболонський район, вул. Мате
Залки, 2/12

18

7. 22044�08 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Оболонський район,
Московський проспект, 15

36

8. 21918�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Лайтпостер, що
стоїть окремо на
опорі (беклайт)

Подільський район, вул. Спаська
(між підземними переходами)

4,32

9. 22034�08 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

Шевченківський район, вул. Сім'ї
Хохлових / вул. Мельникова

36

10. 21922�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Шевченківський район, 
вул. Зоологічна, 5/1

36

11. 21903�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Оболонський район, 
вул. Богатирська / Московський
проспект

18

12. 21976�08�П�1 ТОВ "РТМ � Україна" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Шевченківський район, 
вул. Білоруська / вул. Якіра

18

13. 11696�06 ТОВ "ОКТАГОН�
АУТДОР"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Дніпровський район, Русанівська
набережна (напроти будинку 
№ 4)

36

14. 17797�07 ТОВ "ІБІС" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 20/22

24,64

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про надання погодження 
на розміщення реклами на транспорті 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

Розпорядження № 2292 від 24 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�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�(далі —�по-

�одження)�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпо-

рядження����іль�ості�1�по�одження.

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

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

дійсним�до�за�інчення�стро���йо�о�дії,�а���ви-

пад���змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підхо-

дах)�щодо� розташ�вання� ре�лами� на� транс-

порті� �ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва,�я�і�з�мовлюють�немож-

ливість�її�розташ�вання,—�до�настання�та�их

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

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

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

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

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

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

міністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.12.2013�№�2292

Погодження реклами на транспорті 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

що надається

№ №
погодження

Розповсюджувач
реклами

Тип спеціальної конструкції Загальна
площа, 

кв. м

Місце
розташування

1. 711 ТОВ "КИЇВ МЕДІА
РЕСУРС"

Рекламні площі під наклейки
(стікери, постери тощо) на
станціях (стінах, підлозі тощо)
та інші

759,66 Станція
метрополітену
"Лук'янівська"

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 2295 від 24 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�4�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
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продовжено� з�ідно� з� додат�ом� до� цьо�о

розпорядження,� є� дійсними� до� за�інчення

стро��� їх� дії,� а� �� випад��� змін� �� за�ально-

місь�их� вимо�ах� (підходах)�щодо� розташ�-

вання�зовнішньої�ре�лами,� я�і� з�мовлюють

неможливість� розташ�вання� відповідних

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

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

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

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

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.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.12.2013�№�2295

Дозволи 
на розміщення зовнішньої реклами,

строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип
рекламного

засобу
Місце розташування
рекламного засобу

Площа,
кв.м

1. 06470�04 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(скролінг)

Печерський район, вул. Щорса,
35

6,8238

2. 02467�03 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть
окремо
(скролінг)

Печерський район, вул. Щорса
(перетин з пров. Щорса)

13,6476

3. 15002�07 ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

Шевченківський район, вул.
Глибочицька, 17

18

4. 17944�07�П�1 ТОВ "Альфа�
забава"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

Дніпровський район, бульв.
Дарницький, 4

36

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження змін 
до деяких розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

та визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 12 травня 2010 р. № 355 
"Про встановлення тарифів на послуги 

з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій"

Розпорядження № 2299 від 24 грудня 2013 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та

пункту 2 статті 7 Закону України "Про житлово*комунальні послуги", з метою упорядкування тарифів на по*
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого само*
врядування:

1.� Затвердити� Зміни� до� дея�их� розпоря-

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

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

ції),�що�додаються.

2.� 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�12�травня�2010�р.�№ 355�"Про

встановлення�тарифів�на�посл��и�з��триман-

ня�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових�тери-

торій".

3.�Підп�н�т�3.5�п�н�т��3�розпорядження�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�26

�вітня�2011�р.�№ 617�"Про�встановлення�та-

рифів�та�стр��т�ри�тарифів�на�посл��и�з��т-

римання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових

територій�та�внесення�змін�до�дея�их�розпо-

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

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

ції)"�ви�лючити.

4.�Підп�н�т�3.3�п�н�т��3�розпорядження�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�17

травня�2011�р.�№ 738�"Про�встановлення�та-

рифів�та�стр��т�ри�тарифів�на�посл��и�з��т-

римання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових

територій�та�внесення�змін�до�дея�их�розпо-

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

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

ції)"�ви�лючити.

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

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� Крама-

рен�а�Р.�М.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

ЗАТВЕДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.12.2013�№�2299

Зміни до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�У�Тарифах�на�посл��и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових�територій�для�жит-

лово-б�дівельних��ооперативів,�об'єднань�співвласни�ів�ба�ато�вартирних�б�дин�ів�та� інших

балансо�трим�вачів�жилих�б�дин�ів,��повноважених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин-

�ів,�по�оджених�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�12��вітня�2010�р.�№ 250,�позиції�№№ 42,�43,�44,�84�ви�лючити.

2.�У�Тарифах�та�стр��т�рі�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�о-

вих�територій�для�житлово-е�спл�атаційних�ор�анізацій��ом�нальної�форми�власності,�житло-

во-б�дівельних��ооперативів,�об'єднань�співвласни�ів�ба�ато�вартирних�б�дин�ів�та�інших�ба-

лансо�трим�вачів�жилих�б�дин�ів,��повноважених�ними�осіб�або��правителів�жилих�б�дин�ів

по� �ожном�� б�дин��� о�ремо,� встановлених� розпорядженням� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�24��р�дня�2010�р.�№ 1164,�позиції

№№ 61,�62�ви�лючити.

3.�У�Тарифах�та�стр��т�рі�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�о-

вих� територій,� я�і� надаються� с�б'є�тами� �осподарювання� по� �ожном�� б�дин��� о�ремо� для

здійснення�розрах�н�ів�із�споживачами,�в�залежності�від�оплати�останніми�(не�пізніше�або�піс-

ля�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н�овим),�встановлених�розпорядженням�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�29��р�дня�2010�р.

№ 1221,�позицію�№ 8270�ви�лючити.

4.�У�Тарифах�та�стр��т�рі�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�о-

вих� територій,� я�і� надаються� с�б'є�тами� �осподарювання� по� �ожном�� б�дин��� о�ремо� для

здійснення�розрах�н�ів�із�споживачами,�в�залежності�від�оплати�останніми�(не�пізніше�або�піс-

ля�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н�овим),�встановлених�розпорядженням�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�26��вітня�2011�р.

№ 617,�позиції�№№ 172,�173,�180,�193-196�ви�лючити.

5.�У�Тарифах�та�стр��т�рі�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�о-

вих� територій,� я�і� надаються� с�б'є�тами� �осподарювання� по� �ожном�� б�дин��� о�ремо� для

здійснення�розрах�н�ів�із�споживачами,�в�залежності�від�оплати�останніми�(не�пізніше�або�піс-

ля�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н�овим),�встановлених�розпорядженням�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�26�травня�2011�р.

№ 830,�позиції�№№ 453,�1841,�1903�ви�лючити.

6.�У�Тарифах�та�стр��т�рі�тарифів�на�посл��и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�о-

вих� територій,� я�і� надаються� с�б'є�тами� �осподарювання� по� �ожном�� б�дин��� о�ремо� для

здійснення�розрах�н�ів�із�споживачами,�в�залежності�від�оплати�останніми�(не�пізніше�або�піс-

ля�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н�овим),�встановлених�розпорядженням�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�23�червня�2011�р.

№ 1048,�позиції�№№ 35,�36�ви�лючити.

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 2298 від 24 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, підпунктів 16.1.1 та 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, за*
твердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.� С�ас�вати� 13� дозволів� на� розміщення

зовнішньої� ре�лами� з�ідно� з� додат�ом� до

цьо�о�розпорядження.

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

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

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

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

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

міністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�24.12.2013�№�2298

Перелік 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами,

що скасовуються
№ №

дозволу
Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 20267�08 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,75 Голосіївський район, вул.
Червоноармійська, 66�68

2. 20266�08 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,8 Голосіївський район, вул.
Червоноармійська, 66�68

3. 22291�08 ПАТ "Універсал Банк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,8 Голосіївський район, вул.
Червоноармійська,
66/68

4. 28292�11 Київська філія ПАТ
"Чорноморський банк
розвитку та
реконструкції"

Тимчасова виносна
спеціальна конструкція

2 Шевченківський район,
вул. Багговутівська, 12

5. 14270�07 ТОВ "Інститут
прогресивних
стоматологічних
технологій"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,92 Шевченківський район,
вул. Хрещатик, 44

6. 32189�13 ТОВ "ДЦ УКРАЇНА" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

36 Святошинський район,
просп. Перемоги, 136

7. 32221�13 ТОВ "ДЦ УКРАЇНА" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

36 Святошинський район,
просп. Перемоги, 136

8. 32596�13 ТОВ "ДЦ УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,8 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 2�А

9. 32599�13 ТОВ "ДЦ УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,8 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 2�А

10. 30570�12 ПАТ "Сведбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

16,91 Оболонський район, вул.
Новокостянтинівська, 18
(літера В)

11. 30420�12 ПАТ "Сведбанк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,9385 Оболонський район, вул.
Новокостянтинівська, 18
(літера В)



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

ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 1517 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:

-�автомобіль�MAN�TGA�26.310�(вантажний�сміттєвоз),�1�шт.

Основні��мови��он��рс�:

1. Найбільший
 запропонований
 розмір
 місячної
 орендної
 плати

порівняно
зі
стартовим.
Стартовий
розмір
орендної
плати
за
базовий

місяць,
січень
2014
ро��,
становить
2650,00
�рн
без
�рах�вання
ПДВ.

2. Цільове
 призначення
 —
 транспорт�вання
 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
07.02.2014
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
юри-

дичної
особи;

- заява
про
намір
�зяти
в
оренд�
майно,
що
належить
до
держав-

ної
власності,
із
зазначенням
наймен�вання,
місцезнаходження
(міс-

ця
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;

- завірена
належним
чином
�опія
звіт�
про
фінансові
рез�льтати

претендента
з
�рах�ванням
дебіторсь�ої
 і
�редиторсь�ої
забор�ова-

ностей
за
останній
рі�;

- довід�а,
видана
�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�

діяльності
(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
7.02.2014
ро��.

� Посвідчення
 лі�відатора
 на
ЧАЕС,
 �ате�орія
 3, серія
 А, № 131763

на
ім’я
Б�дя�
Володимира
Васильовича
вважати
недійсним.

� Посвідчення
 лі�відатора
на
ЧАЕС,
 �ате�орія
 2, серія
А, № 234069

на
ім’я
Власен�а
Леоніда
Оле�сандровича
вважати
недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ

про��он��рс�на�право�оренди�нер�хомо�о�майна,�що�належить�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ�—�ДЕПАРТАМЕНТ�КОМУНАЛЬНОЇ�ВЛАСНОСТІ�М.�КИЄВА

Ре�омендований
 стро�
 оренди
 всіх

об'є�тів
 —
 2
 ро�и
 364
 дні
 (�
 разі
 стро��

оренди
 більше
 ре�омендовано�о
 перемо-

жець
 �он��рс�
 додат�ово
 повинен
 подати

до��менти,
я�і
необхідні
для
нотаріально�о

посвідчення
до�овор�
оренди
 з�ідно
 з
 пе-

релі�ом,
визначеним
за�онодавством).


Умови��он��рс�:

- орендна
плата
відповідно
до
�он��рсної

пропозиції
переможця;


- додат�ово
до
орендної
плати
нарахов�-

ється
подато�
на
додан�
вартість
�
роз-

мірах
 та
 поряд��,
 визначених
 чинним

за�онодавством
У�раїни;


- відш�од�вання
 переможцем
 �он��рс�

витрат
на
здійснення
незалежної
оцін�и

об'є�та
оренди.
Розмір
�омпенсації
вит-

рат
на
здійснення
незалежної
оцін�и
не

може
б�ти
більшим,
ніж
по�азни�и
зви-

чайної
ціни
посл��
на
ви�онання
посл��

з
оцін�и
майна,
визначені
Фондом
дер-

жавно�о
майна
У�раїни;


- страх�вання
орендовано�о
майна;

- відш�од�вання
 витрат
 підприємства

(балансо�трим�вача)
 на
 �тримання

майна,
а
саме:


- плата
 за
 �орист�вання
 земельною
 ді-

лян�ою,
 на
 я�ій
 розташований
 об'є�т

оренди;


- амортизаційні
 відрах�вання
 на
 об'є�т

оренди;


- е�спл�атаційні
 витрати
 підприємства

(балансо�трим�вача);


- відш�од�вання
 підприємств�
 (балансо-

�трим�вач�)
 вартості
 �ом�нальних
 пос-

л��;
витрат
на
�тримання
приб�дин�ової

території,
 вартості
 посл��
по
ремонт�
 і

технічном�
 обсл��ов�ванню
 інженерно-

�о
 обладнання
 та
 вн�трішньоб�дин�о-

вих
мереж,
ремонт�
б�дівлі,
�
т.
ч.:
по�-

рівлі,
фасад�,
вивоз�
сміття
або
сплата

за
посл��и
на
підставі
до�оворів
з
пос-

тачальни�ами;


- �тримання
об'є�тів
відповідно
до
сані-

тарно-е�оло�ічних
 та
 протипожежних

норм,
 дотримання
 правил
 охорони

праці;

- підтримання
належних
�мов
е�спл�ата-

ції
та
технічно�о
стан�
об'є�та
оренди;

- �
 повном�
 обсязі
 ви�он�вати
 �сі
 зобо-

в'язання,
зазначені
�
до�оворі
оренди;

Для� �часті� �� �он��рсі� претендент

подає:

1.
Лист-заяв�
про
�часть
�
�он��рсі

2.
Відомості
про
претендента
на
�часть

�
�он��рсі
:

а)�для�претендентів�на�часть���он�р-

сі,�я�і�є�юридичними�особами:

- до��менти,
 що
 посвідч�ють
 повнова-

ження
представни�а
юридичної
особи;

- посвідчені
 нотарі�сом
 �опії
 �становчих

до��ментів;

- випис��
з
Єдино�о
державно�о
реєстр�;

- �опію
 довід�и
 ор�ан�
 статисти�и
 про

в�лючення
юридичної
особи
до
ЄДРПОУ

(завірена
заявни�ом);

- річн�
 фінансов�
 звітність
 (форми
№
 1,

2,
3)
претендента
на
�часть
�
�он��рсі;

- довід��,
 я�а
 засвідч�є,
 що
 проти
 пре-

тендента
не
пор�шено
справ�
про
бан-

�р�тство;

- �опію
ліцензії
на
здійснення
юридичною

особою
о�ремо�о
вид�
діяльності,
я�що

це
 передбачено
 за�оном
 (завірена
 за-

явни�ом);

б)�для�претендентів�на�часть���он�р-

сі,�я�і�є�фізичними�особами:

- �опію
паспорта
(стор.
1,
2,
11)
(завіре-

на
заявни�ом);

- �опію
 ідентифі�аційно�о
 �од�
 (завірена

заявни�ом);

- випис��
з
Єдино�о
державно�о
реєстр�;

- де�ларацію
про
доходи
або
завірен�
за-

явни�ом
 �опію
 звіт�
 с�б'є�та
 мало�о

підприємництва
 —
 фізичної
 особи
 —

платни�а
єдино�о
подат��.

3.
 До��менти,
 що
 засвідч�ють
 сплат�

авансової
орендної
плати

4.
Зобов'язання
(пропозиції)
щодо
ви-

�онання
 �мов
 �он��рс�
 (�рім
 розмір�

орендної
 плати,
 пропозиція
 щодо
 я�о�о

роз�лядається
 в
 день
 проведення
 �он-

��рс�).

5.
Інформацію
про
засоби
зв'яз��
з
пре-

тендентом
на
�часть
�
�он��рсі
та
ре�візи-

ти
претендента
на
�часть
�
�он��рсі
для
по-

вернення
авансової
орендної
плати.

Кон��рс
б�де
проведено
через
20
�а-

лендарних
 днів
 після
 оп�блі��вання
 ін-

формації
 в
 �азеті
 "Хрещати�"
 за
 адре-

сою:
м.Київ,
в�л.
Хрещати�,
10,
�аб.
523

об
 14.30.
 Я�що
 останній
 день
 стро��

припадає
на
вихідний,
свят�овий
або
ін-

ший
неробочий
день,
що
визначений
від-

повідно
 до
 за�онодавства
 У�раїни,
 �он-

��рс
б�де
 проведено
 на
 перший
 за
 ним

робочий
день.

На
�онверті
з
�он��рсною
пропозицією

має
 б�ти
 зазначений
 об'є�т
 оренди,
 най-

мен�вання
претендента
на
�часть
�
�он��р-

сі
 та
 напис
 "Кон��рсна
 пропозиція"
 (�он-

верт
 має
 б�ти
 опечатаний
 печат�ою
 пре-

тендента
на
 �часть
 �
 �он��рсі).
 Кон��рсна

пропозиція
повинна
містити
наймен�вання

претендента
юридичної
особи
або
прізви-

ще,
 ім'я
 та
 по-бать�ові
—
фізичної
 особи,

інформацію
про
об'є�т
оренди,
пропозицію

щодо
 розмір�
 орендної
 плати
 за
 один
мі-

сяць
(без
врах�вання
ПДВ).

Додат�ові
пропозиції
до
до�овор�
орен-

ди
подаються
в
о�ремом�
�онверті
з
напи-

сом
"Додат�ові
пропозиції"

Кінцевий
 термін
 подання
 до��ментів

для
�часті
�
�он��рсі
—
за
3
робочих
дні
до

дати
проведення
�он��рс�.

Отримати
додат�ов�
 інформацію
мож-

на
 за
 адресою:
 01001,
м.
 Київ,
 в�л.
 Хре-

щати�,
 10,
 Департамент
 �ом�нальної

власності
м.
Києва,
�.
524,
телефони
для

довідо�:
202-61-77,
202-61-76.

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

О ф о р м л е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї

К О В Ч Е Г Х Р О Б А К

А Р А Л І Р А А

Д У Л Ь Ц І Н Е Я Б А Р

У Г Д О Щ К І Л О

Ц І А Н З А П О В І Т

Е О Л Е Р И Т Е М А И

Й Л С А Т И Р И К О Н

М А Н Е Ж К І Ш

Відповіді на сканворд 

12. 30411�12 ПАТ "Сведбанк" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,5712 Оболонський район, вул.
Новокостянтинівська, 18 (літера В)

13. 27953�11 ПАТ "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді

13,0262 Святошинський район, просп.
Перемоги, 65

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС"
Розпорядження № 2300 від 24 грудня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України'"Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інжеG
нерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури", враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
ПЛЮС" (листи від 17 жовтня 2013 року № 17/10/13G1, від 03 грудня 2013 року № 03/12/13G1 ) та протокол загальних зборів від 25 жовтня 2013 року
№ 25/10G13), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.
Прийняти
безоплатно
до
�ом�нальної
власності
територі-

альної
�ромади
міста
Києва
і
передати
�
володіння
та
�орис-

т�вання
 п�блічном�
 а�ціонерном�
 товариств�
 "А�ціонерна

�омпанія
 "Київводо�анал"
 зовнішні
 водопровідні
 та
 �аналіза-

ційні
мережі
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ
"ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
ПЛЮС"
з�ідно
з
додат�ом
до
цьо�о
роз-

порядження,
 в
 межах
 та
 на
 �мовах,
 визначених
 ��одою
 про

передач�
 в
 �правління
 від�ритом�
 а�ціонерном�
 товариств�

"А�ціонерна
�омпанія
"Київводо�анал"
майна,
шо
є
�ом�наль-

ною
власністю
територіальної
�ромади
міста
Києва
від
20
лис-

топада
2003
ро��
(зі
змінами
та
доповненнями),
я��
��ладено

між
ВАТ
 "АК
 "Київводо�анал"
 та
 Київсь�ою
місь�ою
 держав-

ною
адміністрацією.

2.
Департамент�
 �ом�нальної
 власності
м.
Києва
ви�онав-

чо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
держав-

ної
адміністрації)
забезпечити
приймання —
передач�
зовніш-

ніх
 водопровідних
 та
 �аналізаційних
 мереж,
 зазначених
 �

п�н�ті
1
цьо�о
розпорядження,
на
�мовах,
визначених
відпо-

відною
��одою.

3.
Контроль
за
ви�онанням
цьо�о
розпорядження
по�ласти

на
першо�о
заст�пни�а
�олови
Київсь�ої
місь�ої
державної
ад-

міністрації
Гол�бчен�а
А.
К.
з�ідно
з
розподілом
обов'яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

З додатком до розпорядження КМДА можна ознайомитися 
в апараті Київської міської державної адміністрації
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Температура 	6°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 70 %

Температура 	5°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 66 %

Температура 	6°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 64 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 17 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір
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Загальний наклад 131855. Замовлення 33502

395 – ó Ìåä³îëàí³ (ñó÷àñíèé
Ì³ëàí) ó â³ö³ 48-ìè ðîê³â ïîìåð
Ôåîäîñ³é I Âåëèêèé, îñòàíí³é
ïðàâèòåëü ºäèíî¿ Ðèìñüêî¿ ³ìïå-
ð³¿, ôàíàòè÷íèé ïðèõèëüíèê
õðèñòèÿíñòâà. Ïî éîãî ñìåðò³ ³ì-
ïåð³ÿ îñòàòî÷íî ðîçä³ëèëàñü íà
äâ³ äåðæàâè, ïðàâèòåëÿìè â ÿêèõ
ñòàëè ñèíè Ôåîäîñ³ÿ: Àðêàä³é îò-
ðèìàâ â³ä áàòüêà óïðàâë³ííÿ Ñõî-
äîì, à Ãîíîð³é - Çàõ³äíó ³ìïåð³þ.  

1945 – â õîä³ Â³ñëî-Îäåðñüêî¿
â³éñüêîâî¿ îïåðàö³¿ ðàäÿíñüê³
â³éñüêà ï³ä êîìàíäóâàííÿì Ãå-
îðã³ÿ Æóêîâà çâ³ëüíèëè â³ä í³ì-
ö³â ñòîëèöþ Ïîëüù³ Âàðøàâó.
Íà öåé ÷àñ ç 1,3 ì³ëüéîíà ïåðåä-
âîºííîãî íàñåëåííÿ â ì³ñò³ çà-

ëèøèëîñÿ ëèøå 153 òèñÿ÷³ ÷îëî-
â³ê.

1945 – ó Áóäàïåøò³, çàéíÿòîìó
ðàäÿíñüêèìè â³éñüêàìè, çíèê
øâåäñüêèé äèïëîìàò Ðàóëü Âàë-
ëåíáåðã, ëþäèíà, ÿêà çáåðåãëà
æèòòÿ äåñÿòêàì òèñÿ÷ ïåðåñë³äó-
âàíèõ ôàøèñòàìè ºâðå¿â. Ëèøå ó
2000 ðîö³ ðîñ³éñüêà âëàäà îô³ö³é-
íî âèçíàëà, ùî Ðàóëü Âàëëåíáåðã
áóâ çààðåøòîâàíèé ÍÊÂÑ ³ âèâå-
çåíèé äî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, äå
òîãî æ òàêè ðîêó çàãèíóâ ó òþðì³. 

1973 – íà Ô³ë³ïï³íàõ ïðèéíÿòî
íîâó êîíñòèòóö³þ, êîòðà ïðîãîëî-
øóâàëà Ôåðäèíàíäà Ìàðêîñà äî-
â³÷íèì ïðåçèäåíòîì. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Напередодні поліція затри�

мала Сухана після заяв жителів

про розграбування могил,

включаючи могили дітей�

близнят. Хлопця заарештували

на банановій плантації, де він

читав заклинання, використо�

вуючи людські кістки, саван,

жіночу нижню білизну і серп.

“У ході попередніх допитів

він зізнався, що грабував моги�

ли, намагаючись удосконалю�

ватися в курсі чорної магії під

назвою “Основний магічний

лицар”,— сказав поліцейський

Ендрі Тріаспоєтра. Сухана від�

правили до лікарні для оцінки

його психічного здоров’я. Від�

значимо, що у 2003 році полі�

ція заарештувала індонезійця,

який харчувався залишками

недавно похованої немолодої

жінки. За словами чоловіка,

поїдання останків було части�

ною ритуалу, який зробив би

його невразливим, пише bez�

smi.net

Чоловік грабував кладовища, 
щоб навчитися літати

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 17 ñ³÷íÿ

ОВНИ, прибор айте е оїстичне “дай”, затя ніть т іше поясо , е ономно роз-
поділяйте енер орес рси, роші, обходьтеся с ромним достат ом, тоді доля пош-
ле все, що потрібно на часі. Але по засл ах. На дармівщин не сподівайтеся,
брати в бор , аби поши вати, теж протипо азано.
ТЕЛЬЦІ, ви з величезним ризи ом р хаєтеся по діловом полю, замінованом

підст пами он рентів, де потрібна ні альна майстерність “сапера”, аби не “пі-
дірватися”. Розпочалося сходження на ар’єрний олімп, і зійти т ди ближчим ча-
сом ціл ом реально! Знань вас предостатньо, станьте творчим ори іналом, в
ім’я про рес е сперимент йте, б діть фантазії, ш айте нетрадиційні підходи до
роботи, а в діловій оманді віддайте ермо правління оле ам.
БЛИЗНЯТА, здоров’я вима атиме найбільше т рбот; я що занед жаєте, то

зна , що ви не жалієте себе, перевантаж єтеся психоло ічно та фізично, а це р й-
н є ім нітет. Світо ляд потреб є модернізації, зал чайте на опичений досвід та
життєв м дрість і визначтеся, я філософію б ття вам відтепер сповід вати.
Адже більшість до м вже себе віджила.
РАКИ, я що вас долають любовні розчар вання, це не повинно підштовхн ти

до дезертирства з романтично о поля битви. Важливо зробити правильні виснов-
и. Можливо ви (чо о ріха таїти!) пор шили баланс “бер -даю”, е ономили на
дрібницях і втратили лобально, чи не та ?...
ЛЕВИ, аби змінити себе на раще, ви орінюйте по ані звич и, прибор айте ам-

біції, пра ніть до армонії в партнерсь их взаєминах, віддавши ермо влади с п т-
ни . Одина ам з холостяць им життям доведеться розпрощатися: пар йтесь,
сватайтеся, одр ж йтеся, створюйте затишне домашнє ніздеч о, саме т т відб -
ваються доленосні події, від я их залежить майб тнє.
ДІВИ, професійний престиж залежить від провадження інноваційних техноло-

ій. Не топчіться на місці, освоюйте нові методи и, ро йте в но з на овим
про ресом, шт рм йте ар’єрні висоти не іль істю, а я істю і творчою мітливіс-
тю. Я що знання даються важ о — не біда, ризіть раніт на и, обмінюйтеся до-
свідом, радьтеся з роз мними людьми.
ТЕРЕЗИ — привабливі, се сапільні, що надзвичайно стим лює протилежн

стать. Пірніть той розважальний феєрвер , одна майте на вазі, що він потре-
б є вели их затрат, більше віддасте — більше отримаєте! Хочеться ори інально
по ляти — не жалійте серця, рошей, час , ви під лючені до джерел Вселенсь ої
Любові та Творчості.
СКОРПІОНИ, не наламайте дров, візьміть емоції під залізний само онтроль,

ризова вісь проля ає через дім та робот , дипломатично баланс йте, делі атно
спіл йтеся з рідними й ерівництвом, саме зараз з іс ри непороз мінь може за-
палати во онь онфлі тів і нещадно спопелити мости добрих взаємин.
СТРІЛЬЦІ д же вертляві на язи , одна слово не оробець, стежте за мовою, не

пліт йте, іна ше ризи єте стати зіпсованим телефоном, зап стити в ефір “дез ”,
дис редит вати реп тацію. Ви ер дит-всезнай о, маєте своєм розпорядженні
олосальні резерви інформації, омпромати, але від то о ористі мало, тіль и знан-
ня, проп щені різь серце, переплавляться в Божественн М дрість. І не дозволяй-
те шахраям та нахабам зловживати вашим бла ородством, жертви виліз ть бо ом!
КОЗЕРОГИ — чарівні харизматичні особи, я і мають пот жний вплив на п блі-
, здатні заволодіти серцями та симпатіями ба атьох людей. Нині форм ла ва-

шо о щастя — правильний баланс “я тобі — ти мені”, саме цих тор ах з ороле-
вою Реальністю ваш тверезий підхід, помножений на винахідливість плюс об’є -
тивна самооцін а, дасть щедрі плоди. З др зями (через них завітає дача) б дь-
те ч йними, щедрими, аби не прославитися с пердяєм.
ВОДОЛІЇ, вист пати з ініціативними пропозиціями перед шефом не варто, для

ерівництва ви зараз — об’є т роздрат вання. Стримайте ар’єрний запал (не
зд майте міняти робот !) і зосередьтеся на сердечних справах. Займіться своїм
зовнішнім ви лядом, поміняйте ардероб, зачіс , вам потрібно перетворитися на
аз ов фею (чи принца) там, де потрібно під орити протилежн стать, зяти в
полон ероя серця!
РИБИ проживають по-новом армічні сценарії. Мотайте на в с те, що ч єте,

на сл жбі переломний етап, я що навантаження зменшаться — це добрий зна ,
всіх рошей не заробити, а вам потрібно бере ти здоров’я! Саме робота, що да-
р є творч насолод , принесе дов ожданий психоло ічний затишо . Робочий офіс
є місцем, де роз ортаються доленосні події, т т ви вносите своєю чарівністю то-
ніз ючі барви в ділов а р
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хіс Сухана зізнався у
розграбуванні могил —
він використовував кіст�
ки у чорній магії, яка
допомогла б йому літа�
ти і стати невидимим.


