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Київ і кияни 
між двох вогнів
Радикальна частина опозиційних сил загострила ситуацію у центрі міста
Ганна КАСІЧ
"Хрещатик"

На
Водохреще столиця

стала не лише цен�
тром святкування, а
й майданчиком для

чергового раунду політичних іг�
рищ, які цього разу створили не�
безпеку для простих киян та гос�
тей міста. Представники ради�
кальної частини опозиційних сил
влаштували побоїще поблизу ста�
діону “Динамо” на вулиці Грушев�
ського зі співробітниками право�
охоронних органів, намагаючись
прорватись в урядовий квартал.
Внаслідок сутичок вже постраж�
дало декілька сотень людей.

Водохреще з вогнем і на крові

Світле свято Водохреща, коли віруючі праг�

нуть очиститися ділами й думками, усвідоми�

ти й спокутувати гріхи, цього року у Києві бу�

ло відзначене не тільки службами Божими, не

лишень символічним купанням у водах Дніп�

ра та водойм столиці, а й справжнім боєм.

Протягом ночі тривала справжня війна, а на

ранок ті, хто потрапив до центру міста, могли

бачити спалені автобуси та автівки, понівече�

ну бруківку, залишки петард, гранат. Так зва�

ний радикальний "правий сектор" Майдану

влаштував тривалий бій з правоохоронцями

на вулиці Грушевського, намагаючись про�

рватися в урядовий квартал. Мешканці при�

леглих будинків, а також гості столиці (у готе�

лі "Дніпро") мимоволі опинилися в епіцентрі

подій, котрі вже названо "побоїщем на Водо�

хреще". Лідери опозиції поспішили відхрести�

тися від радикальних молодиків, хоча ті про�

голошували майданівські гасла, вимагаючи

розблокувати урядовий квартал, зібрати Вер�

ховну Раду та змусити депутатів скасувати за�

кони, котрі було ухвалено 16 січня.

Внаслідок протистояння чимало учасників

акції отримало травми, частину з них забрала

“швидка”. За даними Департаменту охорони

здоров'я КМДА, станом на 6�ту ранку поне�

ділка до лікарів бригад екстреної медичної до�

помоги звернулося 103 учасники акції протес�

ту. Зокрема 42�х з них було госпіталізовано,

чотири особи отримали травми тяжкого сту�

пеню важкості (травми очей, кінцівок). Серед

інших причин госпіталізації — травми, забої,

рвані рани, черепно�мозкові травми.

Своєю чергою, МВС повідомило, що мілі�

ція уже затримала більше 20�ти активних

учасників масових заворушень у Києві, 9 із

них — процесуально у рамках кримінального

провадження, відкритого за ст. 294 КК Укра�

їни — масові заворушення.

Пізніше виконуючий обов'язки голови

КМДА Анатолій Голубченко провів нараду з

керівництвом Департаменту охорони здоров'я

та головними лікарями медичних закладів

столиці, які надають допомогу постраждалим

учасникам акцій у центрі Києва. Зокрема бу�

ли присутні керівники КМКЛ №№ 3, 9, 12,

17, Олександрівської клінічної лікарні, Дитя�

чої КЛ № 2, Лікарні швидкої медичної допо�

моги тощо. На нараді медики поінформували,

що з 16.00 19 січня до 12�ї години 20 січня до

лікарів швидкої медичної допомоги звернуло�

ся 104 особи, з них 44 — госпіталізовано. Троє

пацієнтів доставлено до Олександрівської

клінічної лікарні із тяжкими травмами ока —

проведено енуклеацію (видалення очного яб�

лука). Одному пацієнтові ампутовано праву

кисть. "Я дякую усім лікарям, у першу чергу,

"швидкої", що, незважаючи на небезпеку, на

яку вони себе наражали на вулиці Грушев�

ського, протягом усієї ночі надавали необхід�

ну допомогу пораненим громадянам. Разом з

тим звертаюся з переконливим проханням до

медиків приділити особливу увагу усім по�

страждалим під час зіткнень. Зі свого боку

міська влада робитиме все необхідне, аби лі�

ків та медичних засобів було вдосталь і допо�

могу отримав кожен, хто її потребує",— під�

креслив Анатолій Голубченко. Керівники сто�

личних лікарень запевнили, що наразі всі за�

клади укомплектовані необхідними медика�

ментами та матеріалами для надання необхід�

ної допомоги.

Голова фракції Партії регіонів у Київраді

Олексій Омельяненко вважає, що в ескалації

напруженості в столиці винна опозиція, адже

політики, які виводять людей на вулиці, зо�

бов'язані нести відповідальність за їх пове�

дінку. "Політик, який покликав людей на ак�

цію, не має права говорити потім, що він не

контролює ситуацію. Він зобов'язаний або

взяти відповідальність за подію на себе, або

публічно заявити про відхід від політики. Але

в опозиціонерів немає сміливості зробити ні

перше, ні друге",— зазначив він. А столичний

депутат Віктор Гринюк заявив, що громад�

ськість Києва вимагає від міської влади та

правоохоронних органів у найкоротші термі�

ни встановити і покарати винних у подіях,

що сталися 19 і 20 січня. "Лідери опозиції, які

взяли на себе відповідальність за Майдан, по�

винні нести цю відповідальність до кінця, а

не кидати людей напризволяще",— сказав

він.

Від “гострого” Майдану 
до “круглого столу”

Тим часом усі визнають, що і поганий мир

краще будь�якої війни. Тож очікується, що

найближчим часом мають розпочатися пере�

говори сторін. Президент Віктор Янукович

вже доручив секретарю РНБО Андрію Клю�

єву створити робочу групу за участі представ�

ників Кабміну та Адміністрації Президента

для розгляду питань із врегулювання політич�

ної кризи. Народний депутат від Партії регіо�

нів Володимир Олійник вважає шлях перего�

ворів щодо Майдану конструктивним: "Я ще

раз хочу нагадати лідерам опозиції, що Київ

не є столицею опозиції, Київ є столицею всієї

України. І, вам скажу відверто, невдоволення

киян наростає. Ідіть подивіться, що робиться

на Майдані, зайдіть у Київську міську адмі�

ністрацію, ви побачите — це не Європа. Який

вихід із ситуації? Я вам скажу — сісти й домо�

влятися. Ми готові почути і людей простих,

які далеко не поділяють позицію лідерів, і са�

мі опозиційні сили, які є частиною законо�

давчої влади у парламенті. Якщо у нас буде

продовжуватися конфлікт, то, повірте, Євро�

па нас такими не чекає. І тому нам потрібно

дати лад у своїй хаті і, безперечно, тоді ми ста�

немо цікаві для міжнародних партнерів. Тому

треба шукати компроміс". Інший представ�

ник фракції ПР Вадим Колесніченко наголо�

шує, що "країна у нас різноманітна, у людей

різні погляди на життя. Але якщо ти протесту�

єш, повинен це робити так, аби не заважати

іншим громадянам. Я думаю, у влади, звісно,

помилок чимало. Але навіть за ці півтора мі�

сяці ми стільки кроків зробили назустріч, очі�

куючи, що нас почують, що я не знаю, куди

далі йти. Ми готові до переговорного процесу.

А щодо ситуації з Майданом, звичайно, ки�

яни мають висловитися. Тому що те, що від�

бувається у Києві, і та інформаційна кампа�

нія, котра ведеться навколо цього, у нормаль�

ному цивілізованому суспільстві, та ще й у

ХХІ столітті, — неприпустимі".

Те, що Майдан увесь цей час створював

проблеми для киян, визнавали зі свого боку і

політологи. Зокрема Костянтин Бондаренко

зазначав, що "Майдан створює значні незруч�

ності і навіть певні загрози для киян. Це скуп�

чення громадян, їх значна кількість, що у зи�

мовий час збирається разом, створює низку

загроз, у тому числі розповсюдження різно�

манітних хвороб, що передаються повітряно�

крапельним шляхом. На додачу до того, сані�

тарний рівень там, м'яко кажучи, не на висо�

ті". А соціолог Євген Копатько розповідав, що

насправді багато хто не висловлює вголос сво�

го незадоволення тим, що відбувається у Ки�

єві, і у кулуарах, під час приватних розмов, він

отримує переважно негативні коментарі, але

на публіку це не озвучується. "У ці обставини

втрутилися особливості голосування 16 січня,

що загострили ситуацію. Та сьогодні Майдан

неоднорідний. Мої колеги стверджують, що

там є декілька груп впливу. З іншого боку, там

також протиріччя щодо способу дій: від ради�

кальних, наприклад, захоплення будівель, до

тих, коли люди готові сідати за стіл перегово�

рів або бути модераторами якихось перего�

ворних процесів",— зазначив експерт
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30 жовтня 2013 року № 1948 
“Про встановлення та підключення до інженерних 
мереж громадських вбиралень модульного типу”

Розпорядження № 2302 від 24 грудня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в

межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 30 жовт-
ня 2013 ро № 1948 “Про встановлення та
під лючення до інженерних мереж ромад-
сь их вбиралень мод льно о тип ” та і змі-
ни:
1.1. За олово розпорядження ви ласти

та ій реда ції:
“Про б дівництво інженерних мереж та

встановлення ромадсь их вбиралень мо-
д льно о тип ”.
1.2. П н т 1 розпорядження ви ласти та-
ій реда ції:
“1. Затвердити Адресний перелі заплано-

ваних місць б дівництва інженерних мереж та
встановлення ромадсь их вбиралень мо-
д льно о тип , що додається”.
1.3. П н т 2 розпорядження ви ласти та-
ій реда ції:
“2. Визначити Спеціалізоване водо оспо-

дарсь е ом нальне підприємство ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) “Київвод-
фонд” (далі — СВКП “Київводфонд”) замов-
ни ом робіт з б дівництва інженерних мереж
та встановлення ромадсь их вбиралень мо-
д льно о тип ”.
1.4. Підп н т 3.2 п н т 3 розпорядження

ви ласти та ій реда ції:
“3.2. Забезпечити розроб прое тно- ош-

торисної до ментації на б дівництво інже-
нерних мереж та встановлення ромадсь их

вбиралень мод льно о тип м. Києві вста-
новленом поряд ”.
1.5. Підп н т 3.3 п н т 3 ви ласти та ій

реда ції:
“3.3. Визначити енеральн підрядн ор а-

нізацію з б дівництва інженерних мереж та
встановлення ромадсь их вбиралень мо-
д льно о тип в становленом поряд ”.
1.6. П н т 5 розпорядження ви ласти та-
ій реда ції:
“5. Генеральній підрядній ор анізації, ви-

значеній встановленом поряд , ви онати
роботи з б дівництва інженерних мереж та
встановлення ромадсь их вбиралень мо-
д льно о тип відповідно до цьо о розпоря-
дження в становленом поряд ”,
2. Назв Адресно о перелі запланованих

місць встановлення та під лючення до інже-
нерних мереж ромадсь их вбиралень мо-
д льно о тип , затверджено о розпоряджен-
ням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 30 жовтня 2013 ро № 1948 ви ласти
та ій реда ції:
“Адресний перелі запланованих місць б -

дівництва інженерних мереж та встановлення
ромадсь их вбиралень мод льно о тип ”.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Виконуючий обов’язки  голови
А. Голубченко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 19 вересня 2013 року № 1632 

“Про виконання робіт з розширення потужностей системи 
очистки фільтрату полігону твердих побутових відходів № 5 

в с. Підгірці Обухівського району Київської області”
Розпорядження № 2301 від 24 грудня 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самовряду

вання в Україні”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою приведення назви
заходу до назви заходу відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року
№ 910
р “Про затвердження плану заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації під час
експлуатації полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району Київської області”,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. У за олов та те сті розпорядження ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) від 19
вересня 2013 ро № 1632 “Про ви онання
робіт з розширення пот жностей системи
очист и фільтрат полі он твердих поб то-
вих відходів № 5 в с. Під ірці Об хівсь о о
район Київсь ої області” слова та цифри
“розширення пот жностей системи очист и
фільтрат полі он твердих поб тових відхо-
дів № 5 в с. Під ірці Об хівсь о о район Ки-
ївсь ої області” замінити словами та цифра-

ми “розширення пот жностей системи очи-
щення стічних вод “ROCHEM UF — Systeme
Gmbh” полі он твердих поб тових відходів
№ 5 с. Під ірці Об хівсь о о район Київ-
сь ої області”.
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.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про затвердження змін до статуту комунального підприємства
“Київський метрополітен”

Розпорядження № 2307 від 24 грудня 2013 року
Відповідно до частини четвертої статті 57 та частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України,

частини третьої статті 4 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
під

приємців”, рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на
2013 рік”, з метою проведення державної реєстрації змін розміру статутного капіталу:

1. Затвердити зміни до стат т ом наль-
но о підприємства “Київсь ий метрополітен”,
затверджено о розпорядженням Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 15 люто о
1999 ро № 204 (в реда ції розпорядження
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
20 травня 2011 ро № 788), шо додаються.
2. Ком нальном підприємств “Київсь ий

метрополітен” зареєстр вати зміни до стат -
т в становленом поряд .
3. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

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

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Затверджено
Розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
державної адміністрації)
від 24.12.2013 № 2307

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН”,
затвердженого розпорядженням Київської міської державної 

адміністрації від 15 лютого 1999 року № 204 (в редакції розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 20 травня 2011 року № 788)

ідентифі аційний од 03328913
(Цей до мент є невід’ємною частиною Стат т ом нально о підприємства

“Київсь ий метрополітен”)

П н т 5.4 статті 5 ви ласти в та ій реда ції:
“5.4. Підприємств встановлюється стат т-

ний апітал розмірі 2849008,12 тисячі ри-
вень (два мільярди вісімсот соро дев’ять
мільйонів вісім тисяч сто двадцять ривень),
що с ладається:
із залиш ової вартості об’є тів основних

фондів с мі 988427,0 тисячі ривень;
обі ових оштів розмірі 84441,71 тисячі

ривень цільово о фінанс вання на поповнен-
ня стат тно о апітал з ідно з рішеннями Ки-
ївсь ої місь ої ради від 17.01.2008 № 3/4475
“Про бюджет міста Києва на 2008 рі ”, від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста
Києва на 2009 рі ”, від 26.02.2010 № 10/3448
“Про внес и до стат тних фондів ом наль-
них підприємств “Київпастранс”, “Київсь ий
метрополітен” та Міжнародний аеропорт “Ки-
їв” (Ж ляни)”, від 14.05.2010 № 793/4231

“Про бюджет міста Києва на 2010 рі ”;
нововведених та зарахованих до ом наль-

ної власності територіальної ромади міста
Києва основних засобів розмірі 594284,4
тисячі ривень;
обі ових оштів розмірі 362563,91 тисячі

ривень з ідно з рішенням Київсь ої місь ої
ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бю-
джет міста Києва на 2011 рі ”;
обі ових оштів розмірі 377200,0 тисячі

ривень з ідно з рішенням Київсь ої місь ої
ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бю-
джет міста Києва на 2012 рі ”;
обі ових оштів розмірі 442091,10 тисячі

ривень з ідно з рішенням Київсь ої місь ої
ради від 08.02.2013 № 3/9060 “Про бюджет
міста Києва на 2013 рі .”.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 26 вересня 2012 року № 1683 

“Про прийняття та передачу зовнішніх інженерних 
мереж жилого будинку № 25 на вул. Баумана”

Розпорядження № 2306 від 24 грудня 2013 року
Відповідно до статті З1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь


кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери

торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін

фраструктури”, враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фон

ду спеціального призначення “Спецжитлофонд” від 15 грудня 2011 року № 044/24
6321, з метою надійного
утримання та якісного обслуговування інженерних мереж жилого будинку на вул. Баумана, 25, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести до розпорядження ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) від 26 вересня
2012 ро № 1683 “Про прийняття та переда-
ч зовнішніх інженерних мереж жило о б -
дин № 25 на в л. Ба мана” та і зміни:

1.1. У п н ті 2 розпорядження слова “Го-
ловном правлінню ом нальної власності
м. Києва” замінити словами “Департамент
ом нальної власності м. Києва”.
1.2. Доповнити додато до розпорядження

позицією 3 та о о зміст :

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

місь ої державної адміністрації К ч а М. І.
Виконуючий обов’язки  голови

А. Голубченко

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Вулична
каналізаційна мережа
у пров. Баумана від
вул. Баумана до вул.
Толбухіна

229 225 8 ПЕ�100
SDR

3:3,5 2011 1347034,0 1313358,16
(станом на
31.07.2013)

"



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 321 січня 2014 року

Про перезатвердження проекту будівництва  житлового будинку
(для забезпечення соціальним житлом черговиків квартобліку) 

з вбудовано
прибудованими приміщеннями 
соціально
побутового призначення, підземним паркінгом 

та дитячого садка на ділянці № 36 у четвертому мікрорайоні
житлового масиву Позняки у Дарницькому районі (коригування)

Розпорядження № 2305 від 24 грудня 2013 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, в межах функцій міс


цевого органу виконавчої влади:

1. Перезатвердити прое т б дівництва
житлово о б дин (для забезпечення соці-
альним житлом чер ови ів вартоблі ) з
вб довано-приб дованими приміщеннями
соціально-поб тово о призначення, під-
земним пар ін ом та дитячо о сад а на ді-
лянці № 36 четвертом мі рорайоні жит-
лово о масив Позня и Дарниць ом

районі ( ори вання), врахов ючи позитив-
ний висново від 14 вітня 2010 ро № 11-
00205-10 Київсь ої місь ої філії державно о
підприємства “Спеціалізована державна
е спертна ор анізація — Центральна сл ж-
ба У раїнсь ої державної б дівельної е с-
пертизи”, з та ими техні о-еісономічними
по азни ами:

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Святого Великомученика і Цілителя Пантелеймона 

у Солом’янському районі м. Києва 
Української Православної Церкви Київського Патріархату

Розпорядження № 2308 від 24 грудня 2013 року
Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву

громадян від 05 вересня 2012 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади Святого Ве

ликомученика і Цілителя Пантелеймона у Солом’янському районі м. Києва Української Православної Церк

ви Київського Патріархату від 05 вересня 2012 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої вла

ди:

Зареєстр вати Стат т релі ійної ромади Свято о Вели ом чени а і Цілителя Пантелей-
мона Солом’янсь ом районі м. Києва У раїнсь ої Православної Цер ви Київсь о о Пат-
ріархат , що додається.

Виконуючий обов’язки  голови
А. Голубченко

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

Про затвердження змін до складу комісії з реорганізації 
Київського міського дитячого санаторно
курортного 

медичного об’єднання шляхом злиття 
з дитячим спеціалізованим санаторієм “Піонер” 

Київського міського дитячого санаторно
курортного 
медичного об’єднання

Розпорядження № 2309 від 24 грудня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь


кої ради від 22 травня 2013 року № 332/9389 “Про територіальне медичне об’єднання “САНАТОРНОГО ЛІКУ

ВАННЯ” у місті Києві”, у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити зміни до с лад омісії з реор-
анізації Київсь о о місь о о дитячо о сана-
торно- рортно о медично о об’єднання
шляхом злиття з дитячим спеціалізованим
санаторієм “Піонер” Київсь о о місь о о ди-
тячо о санаторно- рортно о медично о об’-
єднання, затверджено о розпорядженням

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
31 липня 2013 ро № 1299, ви лавши йо о в
новій реда ції, що додається.

Виконуючий обов’язки  голови
А. Голубченко

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

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
31 липня 2013 № 1299

(в реда ції розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

24.12.2013 № 2309)

Склад комісії
з реорганізації Київського міського дитячого санаторно
курортного 

медичного об’єднання шляхом злиття з дитячим спеціалізованим 
санаторієм “Піонер”Київського міського дитячого санаторно
курортного

медичного об’єднання

Са али Михайло Володимирович енеральний дире тор Київсь о о місь о о дитячо о
санаторно- рортно о медично о об’єднання,
олова омісії

Терещен о Тетяна Оле сандрівна заст пни енерально о дире тора з е ономічних питань
Київсь о о місь о о дитячо о санаторно- рортно о
медично о об’єднання, заст пни олови омісії

Члени омісії:
Єпанчінцева Алла Михайлівна олова Об’єднано о профспіл ово о омітет Київсь о о

місь о о дитячо о санаторно- рортно о медично о
об’єднання

Мельнич Нінелла Михайлівна завід ючий відділ з лі вально-профіла тичної роботи
Київсь о о місь о о дитячо о санаторно- рортно о
медично о об’єднання

Патен о Олена Володимирівна ви он ючий обов’яз и оловно о б х алтера Київсь о о
місь о о дитячо о санаторно- рортно о медично о
об’єднання

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про затвердження передавального акта комунального 
підприємства виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
“Київсистемоменеджмент”

Розпорядження № 2310 від 24 грудня 2013 року
Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію

юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, пункту 2.4 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” та розпорядження виконав

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 січня 2013 р. № 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 (Ки

ївської міської державної адміністрації) “Київсистемоменеджмент”, в межах функцій органу місцевого са

моврядування:

Затвердити передавальний а т ом нально о підприємства ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) “Київсистемоменеджмент”, що додає-
ться.

Виконуючий обов’язки  голови
А. Голубченко

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

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

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

Розпорядження № 2311 від 24 грудня 2013 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України “Про місцеве са


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

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

н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) подати на роз ляд та за-

твердження Київсь ій місь ій раді прое т рі-
шення “Про внесення змін до рішення Київ-
сь ої місь ої ради від 08 люто о 2013№ 3/9060
“Про бюджет міста Києва на 2013 рі ”.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження залишаю за собою.
Виконуючий обов’язки  голови

А. Голубченко

Про затвердження Організаційно
методичних вказівок 
щодо навчання населення міста Києва у 2014 році 

цивільному захисту та діям у надзвичайних ситуаціях
Розпорядження № 2304 від 24 грудня 2013 року

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня
2013 року № 444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаці

ях”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819 “Про затвердження Порядку про

ведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням захо

дів з питань цивільного захисту”, наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23 квітня 2002 року № 107 “Про затверджен

ня Типового положення про територіальні курси, навчально
методичні центри цивільного захисту та безпе

ки життєдіяльності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2002 року за № 610/6898, ке

руючись статтею 6, пунктом 1 статті 25, пунктом 2 статті 27, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною
першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою організації підготовки, пе

репідготовки та підвищення кваліфікації керівного складу і працівників підприємств, установ та організацій
міста Києва у сфері цивільного захисту, навчання населення захисту і діям у надзвичайних ситуаціях:

1. Затвердити Ор анізаційно-методичні
в азів и щодо навчання населення міста Ки-
єва 2014 році цивільном захист та діям
надзвичайних сит аціях, що додаються.
2. Затвердити Перелі об’є тів та примі-

щень для ор анізації навчально о процес
Навчально-методичном центр цивільно о
захист та безпе и життєдіяльності міста Ки-
єва для проведення пра тичних занять на
2014 навчальний рі , що додається.
3. Районним в місті Києві державним адмі-

ністраціям, стр т рним підрозділам ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації), На-
вчально-методичном центр цивільно о за-

хист та безпе и життєдіяльності міста Києва
ер ватися Ор анізаційно-методичними в а-
зів ами щодо навчання населення міста Ки-
єва 2014 році цивільном захист та діям
надзвичайних сит аціях, затвердженими
п н том 1 цьо о розпорядження.
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 затвердження акта приймання
передачі 
відомчого житлового фонду Служби безпеки України 

в комунальну власність територіальної громади міста Києва 
та до сфери управління Голосіївської районної 

в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 2324 від 24 грудня 2013 року

Відповідно до статей 4, 41, 6, 7 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної
власності”, постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 “Про затвердження По

ложення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у пов

ному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій”, на вико

нання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс

трації) від 12 грудня 2013 року № 2239 “Про безоплатне прийняття відомчого житлового фонду, відокремле

них об’єктів комунального призначення, електролічильників та зовнішніх інженерних мереж Служби безпе

ки України до комунальної власності територіальної громади міста Києва”, враховуючи розпорядження ви

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 листопада 2012
року № 2100 “Про утворення комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав

ної адміністрації) з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність територіальної
громади міста Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити а т приймання-передачі ві-
домчо о житлово о фонд Сл жби безпе и
У раїни в ом нальн власність територіаль-
ної ромади міста Києва та до сфери прав-
ління Голосіївсь ої районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації, що додається.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-

сь ої місь ої державної адміністрації — ерів-
ни а апарат О. П занова.

Виконуючий обов’язки  голови
А. Голубченко

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті 

Київської міської державної адміністрації
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Показники Одиниця виміру Всього Кількість

в т.ч. по чергах будівництва

І черга II черга III черга IV черга V черга VI черга VII черга VIII черга

Секція І Секція 2 Секція 3 Секція 4 Секція 5 Секція 6 Дитсадок Паркінг

Площа ділянки га 2,22

Площа забудови м2 5547,65

Поверховість пов. 25,3 25 25 25 25 25 25 3

Будівельний об'єм м3 261398,10 47361,70 36457,97 35413,09 35285,09 35413,09 38547,86 28503,50 4415,80

Загальна площа, у тому числі: м2 76988,30 13871,70 11191,70 10908,30 10811,40 10906,50 11607,90 6650,80 1040,00

А.Житлової частини, м2 67841,80 13526,70 10973,30 10679.10 10615,70 10679,10 11367,90

Б. Нежитлових вбудованих
приміщень, у тому числі: 

м2 1455,70 345,00 218,40 229,20 195,70 227,40 240,00

магазину продовольчих
товарів № 1;

м2 158,80 158,80

магазину господарських
товарів;

м2 87,10 87,10

аптеки № 1; м2 99,10 99,10 

ательє для пошиття одягу та
приймального 
пункту хімчистки;

м2 83,90 83,90 

майстерні з ремонту взуття та
шкіргалантереї;

м2 69,60 69,60

магазину товарів для дітей; м2 64,90 64,90

кафетерію № 1; м2 105,60 105,60

магазину іграшок; м2 123,60 123,60

перукарні; м2 106,80 106,80

магазину зоотоварів; м2 88,90 88,90

клубу для дітей та молоді; м2 105,90 105,90

кафетерію № 2; м2 121,50 121,50

аптеки №2 м2 64,10 64,10

магазину продовольчих
товарів №2;

м2 107,10 107,10

книжкового магазину, м2 68,80 68,80

В. Підземного паркінгу на 23
машино�місця.

м2 1040,00 1040,00

Г. Дитячого садка на 220
місць

м2 6650,80 6650,80

Загальна площа квартир м2 42623,60 8836,14 6801,86 6606,92 6583,04 6606,92 7188,72

Кількість квартир, у тому
числі:
однокімнатних;
двокімнатних,
трикімнатних

шт.
шт
шт
шт

744
312
216
216

168
72
96

120
48
48
24

120
72

48

96

48
48

120
72

48

120
48
24
48

Площа відкритої автостоянки
на 31
машино�місце

м2 948,28 948,28

Площа ТП м2 71,74 71,74

Площа РЧВ м2 27,00 27,00

Кількість створених робочих
місць

місце 318 41 41 50 36 46 38 60 6

Тривалість будівництва міс. 33,0 19,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 12,5 9,0

Кошторисна вартість у цінах 
2009 року (зПДВ), 
у т.ч. БМР (без ПДВ), 
у тому числі:

тис. грн 

тис. грн 

443328,015

329515,264

кошторисна вартість (з ПДВ):
а) житлового будинку:

тис. грн. 379163,864 78971,072 60488,742 59202,323 58228,741 59170,633 63102,353

житлової частини тис. грн 365882,822 76204,939 58369,992 57128,632 56189,152 57098,052 60892,055

нежитлової частини тис. грн 13281,042 2766,133 2118,750 2073,691 2039,589 2072,581 2210,298

у т.ч.БМР(без ПДВ): тис. грн 284881,350 58799,042 45562,012 44606,715 43848,765 44581,712 47483,103

житлової частини тис. грн 274882,014 56718,734 43966,103 43044,267 42312,866 43020,140 45819,904

нежитлової частини: тис. грн 9999,336 2080,309 1595,909 1562,448 1535,899 1561,572 1663,199

б) паркіпгу. тис. грн 12075,103 12075,103 

у т.ч.БМР (без ПДВ): тис. грн 8519,587 8519.587

в) дитячого садка, тис. грн 46771,184 46771,184 

у т.ч.БМР(без ПДВ): тис. грн 32446,643 32446,643

г) зовнішніх мереж тис. грн 5317,864 

у т.ч.БМР (без ПДВ) тис. грн 3667,684

2. Ви ористання оштів на по риття ризи (з ПДВ), що передбачені прое тно- ошторисною
до ментацією, здійснює замовни б дівництва на підставі об р нт вальних до ментів та ре-
з льтатів їх детальної перевір и в становленом поряд .
3. Визнати та им, що втратило чинність, розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 02 р дня 2009 ро № 1340 “Про за-
твердження прое т б дівництва житлово о б дин (для забезпечення соціальним житлом
чер ови ів вартоблі ) з вб довано-приб дованими приміщеннями соціально-поб тово о

призначення, підземним пар ін ом та дитячо о сад а на ділянці № 36 четвертом мі рорайо-
ні житлово о масив Позня и Дарниць ом районі”.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на заст пни а олови Київсь ої

місь ої державної адміністрації К ч а М. І.

Виконуючий обов’язки  голови
А. Голубченко

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 2294 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 по

становою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції
розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Надати дозволи на розміщення зовнішньої ре лами (далі — дозволи) з ідно з додат ом
до цьо о розпорядження іль ості 41 дозвол .
2. Відповідальність за розміщення та е спл атацію ре ламних засобів з дотриманням норм

техні и безпе и, пожежної безпе и і санітарних норм по ласти на розповсюдж вачів зовніш-
ньої 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 випад змін за альномісь их вимо ах (підходах) щодо розта-

ш вання зовнішньої ре лами, я і з мовлюють неможливість розташ вання відповідних ре лам-
них засобів — до настання та их змін за альномісь их вимо ах (підходах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на заст пни а олови Київсь ої

місь ої державної адміністрації — ерівни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації) П занова О.Г.

Виконуючий обов’язки  голови
А. Голубченко
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Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адмінстрації)
24.12.2013 № 2294

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються
№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа кв.м Місце розташування рекламного засобу

1. 33462�13 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Подільський район, вул. Костянтинівська, 71�Д

2. 33493�13 ТОВ "ЕТРЕКС" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Голосіївський район, вул. Академіка Заболотного (виїзд на
Столичне шосе)

3. 33650�13 ТОВ "АТБ � маркет" Кронштейн на опорі освітлення (контактної мережі) 2,4 Деснянський район, вул. Мілютенка, 21

4. 33652�13 ТОВ "АТБ � маркет" Кронштейн на опорі освітлення (контактної мережі) 2,4 Деснянський район, вул. Братиславська (напроти будинку № 36)

5. 33653�13 ТОВ "АТБ � маркет" Кронштейн на опорі освітлення (контактної мережі) 2,4 Деснянський район, вул. Мілютенка, 30

6. 33654�13 ТОВ "АТБ � маркет" Кронштейн на опорі освітлення (контактної мережі) 2,4 Деснянський район, вул. Академіка Курчатова, 11

7. 33709�13 ФО�П Богданович Максим Едуардович Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 4,95 Шевченківський район, вул. Мала Житомирська, 3

8. 33789�13 ТОВ "Маркет�сервіс" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 2,7522 Подільський район, вул. Введенська, 29/58

9. 33870�13 ДП "Адідас Україна" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 22,31 Солом'янський район, вул. Борщагівська, 173/187

10. 33900�13 ФО�П Жук Володимир Володимирович Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3,04 Солом'янський район, вул. Білгородська, 12

11. 38512�13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Прапор, прапорець, парасоля, намет, який використовується
як рекламоносій понад 5 кв. м

9 Святошинський район, Кільцева дорога, 12

12. 38513�13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Прапор, прапорець, парасоля, намет, який використовується
як рекламоносій понад 5 кв. м

9 Святошинський район, Кільцева дорога, 12

13. 38514�13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Прапор, прапорець, парасоля, намет, який використовується
як рекламоносій понад 5 кв. м

9 Святошинський район, Кільцева дорога, 12

14. 38515�13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Прапор, прапорець, парасоля, намет, який використовується
як рекламоносій понад 5 кв. м

9 Святошинський район, Кільцева дорога, 12

15. 38516�13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Прапор, прапорець, парасоля, намет, який використовується
як рекламоносій понад 5 кв. м

9 Святошинський район, Кільцева дорога, 12

16. 38607�13 ТОВ "ЕТРЕКС" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) 18 Голосіївський район, Столичне шосе (з’їзд на Дніпропетровське
шосе / вул. Фестивальна)

17. 38611�13 ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 8 Шевченківський район, вул. Артема, 10�Б

18. 38648�13 Фізична особа�підприємець Полішко Тетяна Степанівна Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3,19 Солом'янський район, вул. Юліуса Фучіка, 9

19. 38688�13 ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 34,5 Печерський район, вул. Суворова, 4/6

20. 38728�13 ПАТ "РЕАЛ БАНК" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,84 Оболонський район, вул. Маршала Тимошенка, 18

21. 38736�13 ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,8978 Печерський район, вул. Суворова, 4/6

22. 38742�13 ТОВ "Палац Орхідей" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 1,8 Печерський район, бульв. Дружби народів, 8

23. 38765�13 ТОВ "Сінево Україна" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3,3096 Солом'янський район, бульв. Чоколівський, 19

24. 38822�13 ТОВ "РЕКЛАМНЕ РІШЕННЯ" Лайтпостер, що стоїть окремо на опорі (беклайт) 4,32 Печерський район, Дніпровський узвіз №2

25. 38850�13 ПАТ "Платинум Банк" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 1,28 Дніпровський район, вул. Раїси Окіпної, 4�А

26. 38858�13 ПАТ "РЕАЛ БАНК" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 7 Оболонський район, вул. Маршала Тимошенка, 18

27. 38871�13 ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,98 Шевченківський район, вул. Якіра, 8 (літера А)

28. 38872�13 ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,98 Шевченківський район, вул. Якіра, 8 (літера А)

29. 38873�13 ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,56 Шевченківський район, вул. Якіра, 8 (літера А)

ЗО. 38899�13 ТОВ "БРАУН" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 16,47 Подільський район, вул. Новокостянтинівська, 11

31. 38947�13 ТОВ "НА КО" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 10 Оболонський район, вул. Полярна, 8�Е

32. 38961�13 ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,98 Оболонський район, вул. Малиновського, 5

33. 38970�13 ПАТ "ФІДОБАНК" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 1,33 Оболонський район, вул. Маршала Тимошенка, 21

34. 38977�13 ПАТ "ФІДОБАНК" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 0,3784 Оболонський район, вул. Маршала Тимошенка, 21

35. 38997�13 ПАТ "ВЕГА" Щит на тимчасовій споруді на паркані, території
будмайданчика (суцільний щит)

12 Подільський район, вул. Фрунзе, 132

36. 39014�13 ТОВ "Сушия" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 1,44 Шевченківський район, просп. Перемоги, 3

37. 39015�13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3 Шевченківський район, просп. Перемоги, 3

38. 39017�13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3 Шевченківський район, просп. Перемоги, 3

39. 39103�13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3 Деснянський район, вул. Миколи Лаврухіна (Троєщина), 4

40. 39105�13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на будинку (будівлі), споруді 3 Деснянський район, вул. Миколи Лаврухіна (Троєщина), 4

41. 39106�13 " ТОВ "Сушия" Кронштейн на фасаді будинку (будівлі), споруді 1,44 Солом'янський район, вул. Григорія Кірпи, 3

Про надання погоджень на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 2297 від 24 грудня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, розділу III Порядку 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 терито-
ріальної ромади міста Києва (далі — по одження) з ідно з додат ом до цьо о розпорядження

іль ості 51 по одження.
2. Встановити, що по одження, надані з ідно з додат ом до цьо о розпорядження, є дійсни-

ми до за інчення стро їх дії, а випад змін за альномісь их вимо ах (підходах) щодо роз-
таш вання ре лами на транспорті ом нальної власності територіальної ромади міста Києва,

я і з мовлюють неможливість її розташ вання,— до настання та их змін за альномісь их ви-
мо ах (підходах).
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на заст пни а олови Київсь ої

місь ої державної адміністрації — ерівни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації) П занова О. Г.

Виконуючий обов’язки  голови  А. Голубченко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адмінстрації)
24.12.2013 № 2297

Погодження реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, що надаються
№ №

погодження
Розповсюджувач

реклами
Тип спеціальної конструкції Кількість спец. констр. Загальна площа, кв. м Місце розташування

1. 660 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях
метрополітену

1 0,66 Станція метрополітену "Академмістечко" (вихід
до вул. Уборевича)

2. 661 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях
метрополітену

1 0,87 Станція метрополітену "Тараса Шевченка" (вихід
до тупіка)

3. 662 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях
метрополітену

1 0,87 Станція метрополітену "Олімпійська"

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов  



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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№ №
погодження

Розповсюджувач
реклами

Тип спеціальної конструкції Кількість спец.
констр.

Загальна площа,
кв.м

Місце розташування

4. 663 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,66 Станція метрополітену "Оболонь" (вихід до
Оболонського проспекту)

5. 664 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,66 Станція метрополітену "Петрівка"

6. 665 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Шулявська"

7. 666 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Харківська" (вихід до вул.
Ревуцького)

8. 667 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Майдан Незалежності"
(перехід до станції метрополітену "Хрещатик")

9. 668 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Контрактова площа"
(вихід до вул. Нижній Вал та вул. Верхній Вал)

10. 669 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Контрактова площа"
(вихід до Контрактової площі)

11. 670 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Театральна"

12. 671 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Дорогожичі"

13. 672 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Лозняки"

14. 673 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Майдан Незалежності"
(вихід до Головпоштампу)

15. 674 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Нивки" (вихід до вул.
Щербакова)

16. 675 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Житомирська" (вихід до
вул. Семашка)

17. 676 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Палац Спорту" (перехід
до станції метрополітену "Льва Толстого")

18. 677 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,66 Станція метрополітену "Лук'янівська"

19. 678 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Харківська" (вихід до вул.
Декабристів)

20. 679 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Дружби народів"

21. 680 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,66 Станція метрополітену "Академмістечко" (вихід
до бульв. Вернадського)

22. 681 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Палац спорту" (вихід на
вулицю)

23. 682 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Печерська"

24. 683 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Святошин" (вихід до
заводу "АТЕК")

25. 684 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Нивки" (вихід до вул.
Омеляна Горбачова)

26. 685 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87      Станція метрополітену "Палац Україна"

27. 686 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Святошин" (вихід до
приміських електропоїздів)

28. 687 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Героїв Дніпра" (вихід до
Оболонського проспекту)

29. 688 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Житомирська" (вихід до
міської онкологічної лікарні)

ЗО. 689 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Героїв Дніпра" (вихід до
вул. Героїв Дніпра)

31. 690 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Видубичі" (вихід до
Наддніпрянського шосе)

32. 691 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Берестейська" (вихід на
вулицю)

33. 692 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Видубичі" (вихід до
Автовокзалу)

34. 693 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Бориспільська" (вихід до
вул. Автопаркової)

35. 694 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Бориспільська" (вихід до
Бориспільського шосе)

36. 695 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,66 Станція метрополітену "Оболонь" (вихід до вул.
Маршала Малиновського)

37. 696 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Берестейська" (вихід до
тупіка)

38. 697 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Поштова площа"

39. 698 ТОВ "Медіум�ТВ" Електронний інформаційний носій, розміщений на станціях та тунелях метрополітену 1 0,87 Станція метрополітену "Тараса Шевченка" (вихід
на вулицю)

40. 699 ТОВ "РА "ІНСАЙТ" Щитова конструкція 1 3,6 Станція метрополітену "Берестейська" (стіна
виходу підземного переходу до просп.
Перемоги)

41. 700 ТОВ "РА "ІНСАЙТ" Щитова конструкція 1 8,25 Напроти виходу зі станції метрополітену
"Контрактова площа" (вихід до вул. Хорива)

42. 701 ТОВ "РА "ІНСАЙТ" Щитова конструкція 1 8,25 Станція метрополітену "Театральна" (вихід до
вул. Богдана Хмельницького, 6)

43. 702 ТОВ "РА "ІНСАЙТ" Щитова конструкція 1 4,95 Станція метрополітену "Кловська" (вхід    з вул.
Мечникова та вул. Первомайського, права
сторона)

44. 703 ТОВ "РА "ІНСАЙТ" Щитова конструкція 1 8,25 Станція метрополітену "Берестейська" (біля входу
в метро, права сторона)

45. 704 ТОВ "РА "ІНСАЙТ" Щитова конструкція 1 4,95 Станція метрополітену "Поштова площа" (вихід
до фунікулера та Володимирського узвозу)

46. 705 ТОВ "РА "ІНСАЙТ" Щитова конструкція 1 4,95 Станція метрополітену "Нивки" (вихід до вул.
Щербакова, права сторона у напрямку станції
метрополітену "Нивки")

47. 706 ТОВ "РА "ІНСАЙТ" Щитова конструкція 1 8,25 Напроти виходу зі станції метрополітену
"Осокорки)

48. 707 ТОВ "РА "ІНСАЙТ" Щитова конструкція 1 4,95 Станція метрополітену "Святошин" (вихід до
приміських електропоїздів, ліва сторона)

49. 708 ТОВ "РА "ІНСАЙТ" Щитова конструкція 1 4,95 Станція метрополітену "Святошин" (вихід до
приміських електропоїздів, права сторона)

50. 709 ТОВ "РА "ІНСАЙТ" Щитова конструкція 1 8,25 Станція метрополітену "Театральна" (вихід до
вул. Богдана Хмельницького, 8/16)

51. 710 ТОВ "РА "ІНСАЙТ" Щитова конструкція 1 4,5 Вихід зі станції метрополітену "Лісова" до ТЦ
"Даринок" (вестибюль № 2 у напрямку центру)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов  
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Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту м. Києва на 2014 рік
Розпорядження № 2303 від 24 грудня 2013 року

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 “Про затвердження По&
рядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443 “Про
затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”, з метою забезпечення виконання захо&
дів та завдань у сфері цивільного захисту, спрямованих на підвищення рівня захисту населення і територій міста Києва від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру:

1. Затвердити План основних заходів цивільно о захист м.
Києва на 2014 рі (далі — План заходів), що додається.
2. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій:
2.1. Розробити до 25 р дня 2013 ро на основі План за-

ходів плани основних заходів цивільно о захист на 2014 рі
відповідно до своїх повноважень. Копії зазначених до ментів
надати до Департамент місь о о бла о строю та збережен-
ня природно о середовища ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).
2.2. Звіти про ви онання План заходів надавати до Депар-

тамент місь о о бла о строю та збереження природно о се-

редовища ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) що вартально до пер-
шо о числа першо о місяця наст пно о вартал .
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти

на першо о заст пни а олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Гол бчен а А. К.

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 
міської державної адміністрації

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва
Розпорядження № 2316 від 25 грудня 2013 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 “Про затвердження По&
рядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету”, підпункту 17.7 пункту 17 рішення Київ&
ської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік “, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1. Здійснити перерозподіл оштів межах аси н вань по о-

ловних розпорядни ах бюджетних оштів між об’є тами б дів-
ництва, ре онстр ції тощо, а та ож видами оплач ваних робіт
(прое тні роботи, оплата за мин лі ро и, поточні апітальні в ла-
дення, придбання обладнання тощо), передбаченими додат ом
7 до рішення Київсь ої місь ої ради від 08 люто о 2013 ро
№ 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рі " (в реда ції рі-
шення Київсь ої місь ої ради від 13 листопада 2013 ро
№ 426/9914), що додається.
2. Здійснити перерозподіл видат ів розвит , передбачених

оловним розпорядни ам бюджетних оштів на 2013 рі спеці-
альном фонді бюджет міста Києва в межах за ально о обся
бюджетних призначень, що додається.
3. Відповідно до п н т 1 цьо о розпорядження внести зміни

до основних по азни ів Про рами е ономічно о і соціально о
розвит м. Києва на 2013 рі , доведених до департаментів,
правлінь, інших стр т рних підрозділів ви онавчо о ор ан Ки-
ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації),
районних в місті Києві державних адміністрацій з ідно з розпо-
рядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої

місь ої державної адміністрації) від 26 люто о 2013 ро № 249
“Про Про рам е ономічно о і соціально о розвит м. Києва на
2013 рі ” (в реда ції розпорядження ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
9 р дня 2013 ро № 2209), а саме:
зведеної про рами апітальних в ладень та введення в дію по-

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

тей;
розподіл аси н вань на фінанс вання апітальних в ладень,

ви лавши їх в реда ціях, що додаються.
4. Департамент е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
забезпечити подання на по одження перерозподіл оштів, пе-
редбачено о п н том 1 цьо о розпорядження, до постійної омі-
сії Київсь ої місь ої ради з питань бюджет та соціально-е оно-
мічно о розвит .

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

Про затвердження розподільчого балансу комунального підприємства 
“Госпкомобслуговування”

Розпорядження № 2340 від 26 грудня 2013 року
Відповідно до частини 2 статті 109 Цивільного кодексу України, статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Ки&

ївської міської ради від 16 лютого 2012 року № 93/7430 “Про утворення комунальної бюджетної установи “Контактний центр міста Києва””, та з
метою впорядкування фінансово&господарської документації комунального підприємства:

Затвердити розподільчий баланс ом нально о підприємства “Госп омобсл ов вання”, що додається.
Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

Про організаційні заходи з підготовки спортсменів міста Києва  до ХХІІ зимових 
Олімпійських ігор 2014 року,  спортсменів—інвалідів до XI зимових Паралімпійських ігор

2014 року  та XVIII зимових Дефлімпійських ігор 2015 року
Розпорядження № 2338 від 26 грудня 2013 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто&герой Київ”, статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Указу Президента України від 19 липня 2005 року № 1113 “Про підготовку та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських
і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи”, з метою забезпечення належних умов для підготовки та успішного
виступу спортсменів міста Києва на ХХІІ зимових Олімпійських іграх 2014 року, XI зимових Паралімпійських іграх 2014 року (м. Сочі, Росія) та на
XVIII Дефлімпійских іграх 2015 року (м. Хантемансійськ, Росія), в межах функцій органу виконавчої влади:

1. Утворити ор анізаційний омітет з під отов и спортсме-
нів м. Києва до ХХІІ зимових Олімпійсь их і ор 2014 ро ,
спортсменів-інвалідів до XI зимових Паралімпійсь их і ор
2014 ро та XVIII зимових Дефлімпійсь их і ор 2015 ро і за-
твердити йо о с лад, що додається.
2. Департамент освіти і на и, молоді та спорт ви онав-

чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) під от вати списо спортсменів м. Києва —
андидатів до збірної оманди У раїни для під отов и до ХХІІ
зимових Олімпійсь их і ор 2014 ро , спортсменів-інвалідів
до XI зимових Паралімпійсь их і ор 2014 ро та XVIII зимових
Дефлімпійсь их і ор 2015 ро , що додається.
3. Затвердити план заходів щодо забезпечення під отов и

спортсменів м. Києва до часті в ХХІІ зимових Олімпійсь их і -
рах 2014 ро , спортсменів-інвалідів XI зимових Паралімпій-
сь их і рах 2014 ро та XVIII зимових Дефлімпійсь их і рах
2015 ро , що додається.
4. За районними в місті Києві державними адміністраціями

за ріпити спортсменів — андидатів до збірної оманди У ра-

їни з різних видів спорт для створення їм належних мов для
під отов и до ХХІІ зимових Олімпійсь их і ор 2014 ро ,
спортсменів-інвалідів до XI зимових Паралімпіись их і ор
2014 ро та XVIII зимових Дефлімпійсь их і ор 2015 ро з ід-
но зі спис ом, що додається.
5. Департамент освіти і на и, молоді та спорт ви онав-

чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) здійснити необхідні ор анізаційні заходи для
забезпечення під отов и спортсменів м. Києва по під отовці
до ХХІІ зимових Олімпійсь их і ор 2014 ро , спортсменів-ін-
валідів до XI зимових Паралімпіись их і ор 2014 ро та XVIII
зимових Дефлімпійсь их і ор 2015 ро .
6. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти

на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції Коржа В. П.

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 
міської державної адміністрації

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації) від 14 грудня 2009 року № 1393 “Про оплату праці керівників 

підприємств, заснованих на комунальній власності”
Розпорядження № 2336 від 26 грудня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою приведення нормативно&правових актів виконавчого орга&
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до вимог законодавства України:
Визнати та им, що втратило чинність, розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-

ної адміністрації) від 14 р дня 2009 ро № 1393 “Про оплат праці ерівни ів підприємств, заснованих на ом нальній влас-
ності”.

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

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

Інформація щодо отримання дозвол на ви иди
для ознайомлення з нею ромадсь ості

ПАТ "У рпласти ", я е розташоване за адресою: м. Київ,
в л. М. Рас ової, 1, повідомляє про намір отримати Дозвіл
на ви иди забр днюючих речовин на 2014-2018 ро и.

Підприємство є одним з провідних виробни ів н ч их
па вальних матеріалів Східній Європі, спеціаліз ється на
вип с широ о о асортимент па вальних пліво ,
ламінованих матеріалів, ви ористов ючи с часні техноло ії
та висо оефе тивне обладнання.

Підприємство належить до 1 р пи об'є тів, для я их
розробляються до менти з обґр нт вання обся ів ви идів.
З ідно зі звітом із інвентаризації ви идів забр днюючих
речовин підприємство має близь о 120 ор анізованих
стаціонарних джерел ви идів від я их в атмосферне повітря
потрапляє 45 наймен вань забр днюючих речовин.

Найбільший питомий вміст (близь о 80%) за альном
обсязі ви идів має етиловий спирт — речовина мало
небезпечна — четверто о лас небезпе и.

На підприємстві ведеться постійний онтроль за
величинами приземних онцентрацій забр днюючих
речовин в санітарно-захисній зоні та доп стимими ви идами
в атмосферне повітря. Перевищень ранично доп стимих
онцентрацій та перевищень дозволених обся ів ви идів не
виявлено.

Оцін а вплив ви идів на стан забр днення атмосферно о
повітря надає можливість ПАТ "У рпласти " отримати в
становленом поряд Дозвіл на ви иди забр днюючих
речовин в атмосфер .

Пропозиції надсилайте до се тор е оло ії Дніпровсь ої
районної місті Києві державної адміністрації за адресою:
02094, м. Київ, б льв. Праці, 1/1.

СУДОВА ПОВІСТКА
цивільній справі №757/26444/13-ц

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д відповідача Капш а
Оле сандра Васильовича, я ий проживає за адресою: м. Київ, Кловсь ий звіз, 12,
в. 50 справі №757/26444/13-ц за позовом Тісно з В.В. до Капш О.В. про
стя нення забор ованості за до овором пози и, я е відб деться 28 січня 2014 р.
о 10.00, за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-А, аб. 36.

З оп блі ванням о олошення відповідач вважається повідомленим про день,
час та місце роз ляд справи і, в разі неяв и до с д , справа може б ти
роз лян та йо о відс тності на підставі наявних ній даних чи до азів.

С ддя Глад н Х.А.

Святошинсь ий районний с д м. Києва повідомляє р. Пасічно о Дениса
Сер ійовича, 02.10.1979 р.н., що с дове засідання за позовом ПАТ “ВіЕйБі Бан ”
до ньо о про стя нення забор ованості —відб деться 12.02.2014 р. о 14.00.

Просимо з’явитися до Святошинсь о о районно о с д м. Києва (м. Київ,
в л. Я. Коласа, 27-А, зал 3). При собі мати до мент, я ий посвідч є особ .

У разі неяв и справа б де роз лян та ваш відс тність.
С ддя А. Ключни

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 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

Д Ф А К С И М І Л Е
Х Р Е Щ А Т И К А А
В А Д Н А Т Р І Й М І
О Т І А Т Р Е О П А К
Я Х Т А П О Л Е С

А К І Д Н Е П І Н Г
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Температура 	11°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура 	8°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура 	8°С

Атм. тиск 746мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 78 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 21 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó

ранок день вечір
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1875 – ç ì³í³ìàëüíîþ ïåðåâà-

ãîþ â îäèí ãîëîñ (353 ïðîòè 352-õ)

ó Ôðàíö³¿ ïðèéíÿòî Êîíñòèòóö³þ

Òðåòüî¿ ðåñïóáë³êè, ÿêà ñóòòºâî

çì³öíèëà ïîçèö³¿ ïðåçèäåíòà.

Ñïðîáè ðåñòàâðàö³¿ ìîíàðõ³¿, ÿê³

çä³éñíþâàëèñÿ ï³ñëÿ ïàä³ííÿ Ïà-

ðèçüêî¿ Êîìóíè (1871), çàçíàëè îñ-

òàòî÷íî¿ ïîðàçêè. 

1899 – öüîãî äíÿ êîìïàí³ÿ "Àäàì

Îïåëü", çàñíîâàíà ðîêîì ðàí³øå

ï`ÿòüìà áðàòàìè Îïåëÿìè äëÿ âè-

ðîáíèöòâà øâåéíèõ ìàøèí ³ ñóïóò-

íüîãî óñòàòêóâàííÿ, ó Ðóññåëõàéì³

(Í³ìå÷÷èíà) ðîçïî÷àëà âèðîáíèö-

òâî ñâîãî ïåðøîãî àâòîìîá³ëÿ –

àâòî, ïðàâà íà ÿêå áóëî ïðèäáàíå â

êîìïàí³¿ "Ëóöìàíí". Ïåðøèé àâòî-

ìîá³ëü âëàñíî¿ êîíñòðóêö³¿ "Îïåëü"

âèïóñòèâ ó 1902 ðîö³. Ñüîãîäí³ êîì-

ïàí³ÿ íàëåæèòü àìåðèêàíñüêîìó

àâòîã³ãàíòó "Äæåíåðàë ìîòîðç". 

1932 – ÑÐÑÐ ³ Ô³íëÿíä³ÿ ï³äïè-

ñàëè äîãîâ³ð ïðî íåíàïàä ³ ìèðíå

ðîçâ`ÿçàííÿ êîíôë³êò³â. 

1952 – â ì. Ãðîòîí (øòàò Êîí-

íåêòèêóò) ñïóùåíî íà âîäó ïåð-

øèé ó ñâ³ò³ àòîìíèé ï³äâîäíèé ÷î-

âåí "Íàóò³ëóñ" âîäîì³ñòê³ñòþ 3 180

òîíí. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âèïðîáó-

âàíü ó 1954 ðîö³ "Íàóò³ëóñ" ïîáèâ

ðÿä ðåêîðä³â äëÿ ï³äâîäíèõ êîðàá-

ë³â, à ó ñåðïí³ 1958 ðîêó âïåðøå â

³ñòîð³¿ ï³ä âîäîþ äîñÿãíóâ ãåîãðà-

ô³÷íîãî Ï³âí³÷íîãî ïîëþñà Çåìë³. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Через годину, повернув

шись до місця парковки сво

го автомобіля, чоловік вия

вив, що його транспортний

засіб з повноприводного пе

ретворився на абсолютно “не

приводний”. 

Пізніше хтось із перехожих

написав на лобовому склі авто

мобіля “FACILITO”, що в пе

рекладі з португальського озна

чає “полегшення” або “полег

шений”. Яким чином незговір

ливий автовласник забиратиме

свій автомобіль з місця парков

ки – залишається невідомим,

повідомляє svit24.net. �

Ремонтники помстилися 
незговірливому автовласникові 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 21 ñ³÷íÿ

ОВНИ,�вечір�порад�є�приємними�сюрпризами�щодо

майб�тньо�о.�А�вдень�ваше�місце�-�на�тр�довом��фрон-

ті,�де�маєте�стати��ероєм�та�довести�свою��адров��цін-

ність� перед� �ерівним� персоналом.� На� чільне� місце� в

спис���справ�слід�поставити�пош���і��с�нення�дрібних

помило�,�доп�щених��олись�вами�чи�підле�лими.�

ТЕЛЬЦІ,�про��орид��заб�дьте,�нині�доля�при�от�вала

плідне�пасовище,�ніхто�вас�не�драт�ватиме,�всі�любити-

м�ть,�тож�а�тивно�запасайтеся�енер�орес�рсами,�а�вве-

чері�перелашт�йтеся�на�ці�аве�перспе�тивне�заняття.�

БЛИЗНЯТА,�вдень�наведіть�лад���домівці,�по�аз�ючи�влас-

ним�при�ладом,�я��слід�б�ти�взірцевим��осподарем���домі,

дбайте�про�с�веренн��територію�на�сл�жбі�та�домашній�доб-

роб�т,�заверш�йте�р�тинні�справи,�що�їх�розпочали�раніше.�

У�РАКІВ романтичний�запал�з�асне,�світ�сприйма-

тиметься�через�тверез��прис�іплив��призм�,��онта�ти

з�людьми�б�д�ватим�ться�на�пра�матичном��підґр�нті,

де�бартерним���одам�«отримав�—�е�вівалентно�віддя-

чив»� надається� �оловне� значення.� Ввечері� очі��йте

приємних�несподівано�.�

ЛЕВИ продемонстр�ють� �ні�альний� �осподарсь�ий

хист,�жодної��опій�и�не�вилетить�на�вітер!�Все�б�де�інвес-

товано�з�ма�симальною�пра�матичністю�в�бла�і�справи!

Е�ономно�розподіляйте�надходження�до��аманця,��роші

мають�працювати�з�прод��тивною�віддачею�с�різь.�

ДІВАМ с�дилося�стати�зар�чни�ом�власно�о�бойо-

во�о�темперамент�.�Вади�та�не�ативні�звич�и,�що�п�с-

тили��либо�о��оріння,�надто�впливатим�ть�на�поведін-

��,�а�водночас�і�пс�ватим�ть�взаємини�з�оточенням.�

ТЕРЕЗИ,�події�дня�роз�ортаються�за��армічним�сценарієм,

тож�менше�вни�айте�в�ч�жі�справи,�не�забивайте��олов��сто-

ронніми�проблемами,�особливо��оли�це�не�стос�ється�безпо-

середньо�ваших�інтересів.�Бер�чись�за�робот�,�с�р�п�льозно

вни�айте�в��ожн��деталь,�до�оп�йтеся�до�с�ті�предмета.�

СКОРПІОНИ,�я�що�з��оле�ами�по�роботі,�роботодав-

цями� вас� зв’яз�ють� др�жні� взаємини,� то� це� насправді

�армічні��зи,�і�нині�ви�чіт�о�це��свідомите,�проаналіз�вав-

ши�містичні�збі�и�обставин.�

СТРІЛЬЦІ,�аби�не�лишитися�хлібно�о��ар’єрно�о�трон�,

ви��отові�звин�вач�вати�в�сл�жбових��ріхах��сіх,�о�рім�се-

бе,� і� це� фатальна� помил�а!� Істинна� причина� невдач� –

нестача�власної�майстерності�та�ділово�о�досвід�,�відс�т-

ність�творчо�о�о�рилення.�Тож�х�тчіш�надол�ж�йте�з�аяне!�

КОЗЕРОГИ,�нині�ви�і�швець,�і�жнець,�і�на�д�ді��ра-

вець!� Вдома� хазяїн� нівро��,� та� й� повсюди� зможете

втерти� носа� нездарам,� знайшовши� пра�тичне� засто-

с�вання�своїм�знанням���поб�ті,�на�ці,�техніці,�медици-

ні.� Аби� збере�ти� хорош�� фізичн�� форм�,� правильно

харч�йтеся,� займайтеся� оздоровчою� профіла�ти�ою,

застосов�йте�перевірені�на�собі�лі�и.�

ВОДОЛІЇ,�озбройтеся�“мі�рос�опом”� і�ретельно�роз-

�лядайте�та�аналіз�йте�всі�найдрібніші�деталі�на�ділових

теренах.�А�я�що�роззяв��вато�ловитимете��ав,�зап�стите

махови�� не�ативних� подій!� Е�спл�атація� обладнання,

проведення� на��ових� е�спериментів,� оформлення� фі-

нансових�до��ментів�потреб�є�надзвичайної�пильності.�

РИБИ,��тримайтеся�від�з’яс�вань�стос�н�ів,�не�вис�-

вайте� претензій� партнерам.� У� бідолах� �олова� паморо-

читься�від�робочих�проблем,�не�ативно�о�самопоч�ття,�а

от�ваша�д�м�а�ці�авитиме�їх,�швидше�за�все,�в�останню

чер��.�Я�що�вас�не�просять,��тримайтеся�від�втр�чань�в

діла�бла�овірних��

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а 2 1  с і ч н я

Несподівані нас�
лідки чекали на
власника автомо�

біля після того, як він
проігнорував вимоги
дорожніх робітників
прибрати свій тран�
спортний засіб, що за�
важав ремонту тротуа�
ру у бразильському
місті Белу�Орізонті. 


