
Доторкнутись
до святинь
Дари волхвів сьогодні вперше прибудуть до Києва

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

До столиці сьогодні
вперше привезуть
святі реліквії — Дари
волхвів — золото, ла�

дан і смирну. Прикластися до
святинь з Афону можна буде
в Свято�Успенському соборі
Києво�Печерської лаври. Тут
вони перебуватимуть до 30
січня. Реліквія буде доступ�
ною зранку й аж до пізньої
ночі, а для інвалідів та дітей
організують окремі черги.

Дари волхвів — це одна з небагатьох

реліквій, пов'язана із земним життям

Спасителя, що збереглася до сього�

дення. Як розповідає речник УПЦ

протоієрей Георгій Коваленко, волх�

ви, яких до місця народження Царя

Світу привела віфлеємська зоря, при�

несли у подарунок Новонародженому

Христові золото, ладан і смирну. Зо�

лото вони принесли як Царю, але Ца�

рю не від Світу цього; ладан — як Бо�

гу, адже ладан символізує нашу мо�

литву, звернену до Бога; смирну — як

Людині, якій належить постраждати

за наші гріхи і померти (смирною на�

мащували тіла померлих людей).

Згідно з переказами, відображени�

ми в письмових візантійських джере�

лах, Дари волхвів разом зі Своєю чес�

ною ризою і поясом передала Єруса�

лимській церкві сама Пресвята Бого�

родиця. В Єрусалимі вони перебували

до IV століття й за імператора Східної

Римської імперії Аркадія (395–408)

були перенесені в столицю Візантії —

Константинополь.

В афонський монастир Св. Павла

святиню було передано в 1470 році —

після захоплення Константинополя

турками. До речі, про поклоніння

волхвів, які принесли дари — золото,

ладан і смирну — Богонемовляті Хрис�

ту, йдеться в Євангелії від Матфея.

Тож афонський артефакт уперше за

понад півтисячі років подорожує сві�

том. Християнській святині вже по�

молилися тисячі вірян у Росії та Біло�

русі: від 7 по 13 січня вона перебувала

у Храмі Христа Спасителя в Москві, з

14 по 17 січня — у Новодівичому мо�

настирі в Санкт�Петербурзі, а з 18 січ�

ня — в Будинку Милосердя в Мінську.

Сьогодні реліквії прибудуть до Києва

й до 30 січня будуть доступні всім ві�

рянам в Свято�Успенському соборі

Києво�Печерської лаври.

За словами протоієрея Георгія Кова�

ленка, ця унікальна подія продовжить

для українців святкування Різдва Хрис�

тового. "У ці дні можна буде помолити�

ся Спасителю, який прийшов у Світ, і

доторкнутися до реліквії, освяченої до�

тиком Самого Новонародженого Хрис�

та",— відзначає отець Георгій.

Доступ до святині буде відкрито з

раннього ранку до пізнього вечора. Та

якщо охочих прикластися до неї буде

багато, Успенський собор відкриють

для вірян цілодобово. Для інвалідів та

дітей планують організувати окремі

черги. Також прочан поїтимуть гаря�

чим чаєм і, можливо, обігрівати в спе�

ціально обладнаних автобусах.

До речі, в Москві щодень святиню

відвідували 50–60 тисяч вірян, а зага�

лом реліквіям вклонилися 400 тисяч

людей.

"До Дарів волхвів зможуть 

доторкнутися й жінки, адже на Афон

вони ніколи не зможуть потрапити.

Більше того, відомо, що свята реліквія

вперше вивезена за межі Афонського

монастиря Святого Павла, де вона

зберігається під пильним оком афон�

ських старців",— розповідає секретар

Київської єпархії по Києву протоієрей

Віктор Іващук.

"Дари мають особливу релігійну та

історичну цінність. До того ж по мо�

литвах перед святинею постійно від�

буваються зцілення. Не від золота зці�

люються люди, а по вірі своїй та щи�

рій молитві до Господа", — наголошує

протоієрей Віктор Іващук.

Додамо, що церква має добрий до�

свід привезення святинь, тому, як зав�

жди, буде забезпечено і охорону ре�

ліквії, і можливість усім охочим укло�

нитися святині.

Нагадаємо: нещодавно на території

Києво�Печерської лаври перебували

мощі великомученика Георгія Побідо�

носця. З десницею Святого з афон�

ського монастиря також була приве�

зена древня ікона Х століття велико�

мученика Георгія �

Учасникам акцій протесту 
надають допомогу

Ó Äåïàðòàìåíò³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ ³íôîðìóþòü, ùî ç

6.00 22 ñ³÷íÿ äî 6.00 23 ñ³÷íÿ äî áðèãàä íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿

äîïîìîãè çâåðíóëîñÿ 25 ó÷àñíèê³â àêö³¿ ïðîòåñòó, ÿêà òðèâàº

íà âóëèö³ Ì. Ãðóøåâñüêîãî. Çà îïåðàòèâíèìè äàíèìè â³äîìî,

ùî 12 îñ³á íàðàç³ ãîñï³òàë³çîâàíî ç ð³çíîìàí³òíèìè òðàâìàìè.

Çàãàëîì ç 16.00 19 ñ³÷íÿ êè¿âñüê³ ë³êàð³ íàäàëè äîïîìîãó 157

ó÷àñíèêàì àêö³é ïðîòåñòó, ç ÿêèõ ãîñï³òàë³çîâàíî 72 îñîáè.

²íôîðìàö³þ ùîäî ñòàíó ãîñï³òàë³çîâàíèõ ¿õí³ áëèçüê³ òà ð³ä-

í³ ìîæóòü ä³çíàòèñÿ çà òåëåôîíîì ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ 15-03 �

У столиці тривають снігоочисні роботи
Çà ³íôîðìàö³ºþ, ùî íàä³éøëà äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî

áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ,

âïðîäîâæ ïåðåäîñòàííüî¿ äîáè ÊÏ ØÅÓ ðàéîí³â, ïðàö³âíèêè

óïðàâë³íü æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà òà çåëåíáóä³âö³ ïðèáðàëè

1595,9 êì äîð³ã òà ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â, ïîíàä 790 ãà ïðè-

áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, 100,2 ãà äîð³æîê ó ïàðêàõ, ñêâåðàõ ³

áóëüâàðàõ. Óñüîãî áóëî çàëó÷åíî íà âèêîíàííÿ öèõ ðîá³ò ïî-

íàä 6940 îñ³á òà 722 îäèíèö³ ð³çíîìàí³òíî¿ òåõí³êè. Äëÿ ïîñè-

ïàííÿ äîð³ã 22 ñ³÷íÿ âèêîðèñòàíî 883,6 òîííè ï³ùàíî-ñîëÿíî¿

ñóì³ø³, âèâåçåíî 195 òîíí ñí³ãó.

Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ïðèáèðàííþ òåðèòîð³¿ á³ëÿ

çóïèíîê ì³ñüêîãî ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, âõîä³â ³ âèõîä³â

ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó, äåðæàâíèõ ñòðóêòóð òà çàêëàä³â ñîö³-

àëüíîãî é ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

22 ñ³÷íÿ ³íñïåêòîðàìè ïðîô³ëüíîãî äåïàðòàìåíòó, ÊÏ "Êè-

¿âáëàãîóñòð³é" ñï³ëüíî ç ³íñïåêòîðàìè ðàéîííèõ â³ää³ë³â êîí-

òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì íà ïîðóøíèê³â áëàãîóñòðîþ, ÿê³ íåíà-

ëåæíî ïðèáèðàëè áàëàíñîâ³ òà ïðèëåãë³ òåðèòîð³¿ â³ä ñí³ãó,

âíåñåíî 561 ïîïåðåäæóâàëüíèé ïðèïèñ òà ñêëàäåíî 51 àäì³-

í³ñòðàòèâíèé ïðîòîêîë â³äïîâ³äíî. Ëåâîâó ÷àñòêó ïîðóøåíü

Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ Êèºâà ñêîþþòü âëàñíèêè òèì÷àñîâèõ

ñïîðóä òà êîìåðö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é.

ÊÊ "Êè¿âàâòîäîð", ó ñâîþ ÷åðãó, çàëó÷èëà äî î÷èùåííÿ àâ-

òîøëÿõ³â ñòîëèö³ â³ä ñí³ãó 10 àâòîãðåéäåð³â, çà äîïîìîãîþ

ÿêèõ ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâà ìîæóòü ðîç÷èùàòè ïðî¿æäæ³

÷àñòèíè âóëèöü — íàñàìïåðåä ó çâóæåíèõ ì³ñöÿõ, íà ìîñòî-

âèõ ñïîðóäàõ, øëÿõîïðîâîäàõ òà åñòàêàäàõ. Òàêîæ ñí³ã ïëàíó-

þòü ðîç÷èùàòè íà äðóãîðÿäíèõ âóëèöÿõ òà ³íøèõ áàëàíñîâèõ

òåðèòîð³ÿõ — çîêðåìà ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿çäàõ òà âóëèöÿõ ³ç

ïðèâàòíîþ çàáóäîâîþ.

Êð³ì òîãî, äëÿ ðîç÷èùåííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-

ïîðòó àâòîäîð³âö³ çàëó÷èëè 48 îäèíèöü òðîòóàðîïðèáèðàëü-

íî¿ òåõí³êè, à òàêîæ 22 ôðîíòàëüíèõ íàâàíòàæóâà÷³ òà 14 åêñ-

êàâàòîð³â. Òàê³ ñàì³ ðîáîòè âèêîíóâàòèìóòü ó ì³ñöÿõ ï³äõîä³â

äî ï³äçåìíèõ ³ íàäçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â, ñõîäîâèõ

ìàðø³â. Çà ïîçàìèíóëó äîáó ç âóëè÷íî-øëÿõîâî¿ ìåðåæ³ Êè-

ºâà ôàõ³âö³ "Êè¿âàâòîäîðó" âèâåçëè íà ñïåö³àëüíî â³äâåäåí³

ìàéäàí÷èêè 673 òîííè ñí³ãó, ç ïî÷àòêó çèìîâîãî ïåð³îäó öÿ

öèôðà ñêëàëà ïîíàä 7 òèñÿ÷ òîíí �

ТРК “Київ” підраховує збитки 
після нападу 

Íàïåðåäîäí³ ñòàëè â³äîì³ ïîäðîáèö³ íàïàäó íà ïðèì³ùåííÿ

ÒÐÊ “Êè¿â” ó öåíòð³ ì³ñòà. ßê ðîçïîâ³â äèðåêòîð ïðîãðàìíî¿

ñëóæáè òåëåêàíàëó Îëåêñàíäð Øóëüêåâè÷, ó çâ’ÿçêó ç íåáåç-

ïå÷íîþ ñèòóàö³ºþ, 22 ñ³÷íÿ âñ³õ ñï³âðîá³òíèê³â åâàêóþâàëè î

ï'ÿò³é ãîäèí³, òîìó î÷åâèäöÿìè íàïàäó ñòàëè ò³ëüêè â³í ³ îõî-

ðîíåöü. “Äåñü î ñüîì³é âå÷îðà áëèçüêî 20 íåâ³äîìèõ óâ³ðâà-

ëèñÿ íà òåðèòîð³þ íàøî¿ òåëåêîìïàí³¿. Ïåðøèìè áóëè çëàìà-

í³ âîðîòà, çàâäÿêè ÷îìó âîíè ìîãëè ëåãêî ä³ñòàòèñÿ ïðèì³-

ùåíü”, – ïîâ³äîìèâ â³í. Ñïî÷àòêó íåâ³äîì³ ðîçòðîùèëè

ñêëàä, äå çáåð³ãàëèñÿ àðõ³âí³ äîêóìåíòè êîìïàí³¿. Ï³ñëÿ öüî-

ãî óâ³ðâàëèñÿ äî ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü – îïåðàòîðñüêî¿ òà

êàá³íåò³â, ó ÿêèõ ïåðåáóâàëè õóäîæí³ îôîðìëþâà÷³ ³ âîä³¿.

“Ï³ñëÿ ¿õ â³çèòó ÷àñòèíà äâåðåé áóëà çëàìàíà, à ðåøòó âîíè

âçÿëè ³ç ñîáîþ. Òàêîæ íå ñòàëî ìåáë³â òà äâîõ íîóòáóê³â. Ï³ñ-

ëÿ ïîãðîìó çàëèøèëèñÿ êóïè ñì³òòÿ, ÿêå çàðàç ìàþòü âèíîñè-

òè ñï³âðîá³òíèêè êîìïàí³¿”, – ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñò òåëåêîì-

ïàí³¿ Þë³ÿ Êèð³ºíêî. Íàïàäíèêè çàáðàëè ç òåðèòîð³¿ êîìïà-

í³¿ äâà àâòîìîá³ë³. À òàêîæ ìåáë³, äâåð³ òà ç³ðâàíèé ïàðêàí –

ç íèõ áóëè çðîáëåí³ áàðèêàäè íà Ãðóøåâñüêîãî. “Ìîº âëàñíå

àâòî òàêîæ çíàõîäèëîñÿ íà ö³é òåðèòîð³¿. Õî÷à éîãî ³ íå âèê-

ðàëè, âñå îäíî íàíåñëè ïîøêîäæåííÿ – âèáèëè ñêëî ó â³ê-

íàõ òà î÷èñòèëè âåñü áàãàæíèê, äå áóëà çàïàñêà òà ð³çí³ ³íñ-

òðóìåíòè”, – ïîâ³äîìèâ ñëþñàð ÒÊ “Êè¿â” Ñåðã³é ×åðíåíêî.

Îäðàçó ï³ñëÿ íàïàäó ïðèáóëè ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ ³ â ïðèñóò-

íîñò³ ïîíÿòèõ çàô³êñóâàëè ïîêàçàííÿ ñâ³äê³â. Çàðàç áóõãàëòå-

ðè êîìïàí³¿ ï³äðàõîâóþòü çáèòêè, íàíåñåí³ íåâ³äîìèìè. Ðàí³-

øå â. î. ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãîëóá÷åíêî çâåðíóâñÿ äî ïðà-

âîîõîðîííèõ îðãàí³â ç ïðîõàííÿì âæèòè âñ³ ìîæëèâ³ çàõîäè

ðåàãóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà �

Íîâèíè
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про розподіл трансфертів з державного бюджету

Розпорядження № 2355 від 30 грудня 2013 року

На підставі частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 2013 року № 1029
р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, перед

бачених Міністерству фінансів на 2013 рік, для спрямування міському бюджету м. Києва”, відповідно до
пункту 17.10 рішення Київської міської ради від 8 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на
2013 рік” та з метою забезпечення своєчасної оплати праці працівникам бюджетних установ:

1.�Врах�вати�збільшення�надходжень�до�за�ально�о�фонд��бюджет��міста�Києва�за�рах�но�

додат�ової�дотації�з�державно�о�бюджет��на�вирівнювання�фінансової�забезпеченості�місце-

вих�бюджетів�на�с�м��254 700,0�тис.��рн.

2.�Врах�вати�зменшення�надходжень�до�за�ально�о�фонд��бюджет��міста�Києва�по�платі�за

землю�на�с�м��254 700,0�тис.��рн.

3.�Спрям�вати��ошти�додат�ової�дотації�з�державно�о�бюджет��на�вирівнювання�фінансової

забезпеченості�місцевих�бюджетів�на�виплат��заробітної�плати�працівни�ам�бюджетних��ста-

нов�на�видат�и�за�ально�о�фонд��бюджет��міста�Києва��оловним�розпорядни�ам��оштів���с�-

мі�254 700,0�тис.��рн�з�ідно�з�додат�ом.

4.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�врах�вати�в�азані�в�п.�п.1,�2,�З�цьо�о�розпорядження�зміни���прое�ті�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�“Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08�лю-

то�о�2013�ро���№�3/9060�“Про�бюджет�міста�Києва�на�2013�рі�”.

5.�Контроль�за�ви�онанням�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

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

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�30.12.2013�№ 2355

Розподіл додаткової дотації з державного бюджету
на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів
на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Головний розпорядник коштів Сума, 
тис. грн

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 18 169,60

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 15 781,50

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 26 340,00

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 26 495,90

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація 22 153,10

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 10 417,90

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 15 276,90

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 26 231,70

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація 21 431,60

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 20 056,80

Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

35 333,41

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

10 141,14

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

5 539,75

Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

141,60

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

1 133,20

Упарвління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5,90

Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

50,00

РАЗОМ 254 700,00

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 17 січня 2003 року № 34 
“Про заходи щодо реорганізації лікувально
виробничих 

майстерень у центри медико
соціальної 
та трудової реабілітації психічно хворих”

Розпорядження № 2375 від 31 грудня 2013 року

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

кої ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)”, з метою приведення установчих документів закладів охоро

ни здоров’я у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого самовряду

вання:

1.� Внести� зміни� до� розпорядження� Київ-

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� від� 17

січня�2003�ро���№ 34�“Про�заходи�щодо�ре-

ор�анізації� лі��вально-виробничих� майсте-

рень���центри�меди�о-соціальної�та�тр�дової

реабілітації�психічно�хворих”:

1.1.П�н�т�1�розпорядження�ви�ласти�в�но-

вій�реда�ції:

“1.�Затвердити�Стат�т�Центр��меди�о-соці-

альної� та� тр�дової� реабілітації� психічно� хво-

рих�№ 2,�що�додається.”

1.2.П�н�т�2�розпорядження�ви�ласти�в�но-

вій�реда�ції:

“2.� Департамент�� охорони� здоров’я� ви�о-

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

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

снювати��правління�та��оординацію�діяльно-

сті�Центр��меди�о-соціальної�та�тр�дової�ре-

абілітації�психічно�хворих�№ 2.”

1.3.П�н�т�4�розпорядження�ви�ласти�в�но-

вій�реда�ції:

“4.�Утримання�Центр��меди�о-соціальної�та

тр�дової� реабілітації� психічно� хворих� № 2

проводити�в�межах�виділених�аси�н�вань�на

охорон��здоров’я.”

1.4.�п�н�т�6�розпорядження�ви�ласти�в�но-

вій�реда�ції:�

“6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� Коржа

В.�П.”

2.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Центр��ме-

ди�о-соціальної� та� тр�дової� реабілітації� пси-

хічно� хворих� № 2,� затверджено�о� розпоря-

дженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�від�17�січня�2003�ро���№ 34,�ви�лавши

йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

3.� Центр�� меди�о-соціальної� та� тр�дової

реабілітації� психічно� хворих�№ 2� зареєстр�-

вати�зміни�до�Стат�т����поряд��,�встановле-

ном��за�онодавством�У�раїни.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Коржа�В.�П.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

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

адміністрації на 2013 рік
Розпорядження № 2358 від 30 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 харчуванням учнів загально

освітніх навчальних закладів:

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

живання���за�альній�с�мі�1000000��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� 070101� "Дош�ільні

за�лади�освіти”�на�с�м��350000��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�

650000��рн�та�збільшення�видат�ів�споживан-

ня� по� �од�� тимчасової� �ласифі�ації� видат�ів

та� �редит�вання� місцевих� бюджетів� 070201

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

чий�садо�,�інтернат�при�ш�олі),�спеціалізова-

ні� ш�оли,� ліцеї,� �імназії,� �оле�і�ми”� на� с�м�

1000000��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

Затверджено

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�

адміністрації)

30.12.2013�№ 2358

Перерозподіл видатків споживання, 
передбачених Святошинській районній в

місті Києві державній адміністрації на 2013 рік 
у загальному фонді бюджету міста

Києва в межах загального обсягу бюджетних призначень
№ п/п Код тимча;

сової кла;
сифікації
видатків та
кредиту;
вання міс;
цевих
бюджетів

Назва коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів

Код еконо;
мічної кла;
сифікації
видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1 2 3 4    5 6

1. 070101 Дошкільні заклади освіти 2230 350000

грн



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 324 січня 2014 року

2. 070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа;
дитячий садок, інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,
колегіуми

2230 1000000

3. 070304 Спеціальні загальноосвітні школи;
інтернати, школи та інші заклади
освіти для дітей з вадами у
фізичному чи розумовому розвитку

2230 650000

070000 Освіта 1000000 1000000

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Святошинській районній 

в місті Києві державній адміністрації 
на 2013 рік

Розпорядження № 2357 від 30 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 недопущення простроченої кредиторської
заборгованості за спожиті енергоносії в установах культури:

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

живання���за�альній�с�мі�92450��рн,�передба-

чених� 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�110201�"Бібліоте�и”

на�с�м��88520��рн,�по��од��тимчасової��ласи-

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

бюджетів� 110502� "Інші� ��льт�рно-освітні� за-

�лади�та�заходи”�на�с�м��3930��рн�та�збіль-

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

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

цевих� бюджетів� 110204� "Палаци� і� б�дин�и

��льт�ри,��л�би�та�інші�за�лади��л�бно�о�ти-

п�”�на�с�м��8300��рн,�по��од��тимчасової��ла-

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

бюджетів� 110205� "Ш�оли� естетично�о� вихо-

вання�дітей”�на�с�м��84150��рн,�що�додаєть-

ся.

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

Затверджено

Розпорядження�

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

(Київсь�ої�місь�оі�державної�адміністрації)�30.12.2013�№�2357

Перерозподіл 
видатків споживання, передбачених 

Святошинськіи районній в місті Києві державній адміністрації 
на 2013 рік у загальному фонді 

бюджету міста Києва в межах загального обсягу 
бюджетних призначень

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№ Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Назва коду
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
економічної
класифікації
видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1 2 3 4 5 6

1. 110201 Бібліотеки 2120               
2210  
2240
2271

10000
81040
9280

11800

Разом 88520

2 110204               Палаци і
будинки
культури, клуби
та інші заклади
клубного типу

2272 800

2273 7500

Разом 8300

3 110205 Школи
естетичного
виховання дітей

2120
2210

30000
31550

2240 2600

2271 148300

Разом 84150

4 110502 Інші культурно;
освітні заклади
та заходи

2210 3930

110000 Культура і
мистецтво

92450 92450

Про затвердження змін до Статуту 
Київського міського психоневрологічного диспансеру № 5

Розпорядження № 2376 від 31 грудня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь


кої ради від 22 травня 2013 року № 330/9387 “Про територіальне медичне об’єднання “ПСИХІАТРІЯ” у місті
Києві”, з метою приведення установчих документів закладів охорони здоров’я у відповідність до вимог за

конодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Київсь�о�о

місь�о�о� психоневроло�ічно�о� диспансер�

№ 5,� затверджено�о� розпорядженням� Київ-

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� від� 29

�р�дня�2002�ро���№ 2367,�що�додаються.

2.�Київсь�ом��місь�ом��психоневроло�ічно-

м��диспансер��№ 5�зареєстр�вати� зміни�до

Стат�т����поряд��,�встановленом��за�онодав-

ством�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 розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністраці

Про внесення змін у додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
від 31 травня 2013 року № 830 

“Про капітальний ремонт дорожнього покриття 
вулиць міста Києва”

Розпорядження № 2377 від 31 грудня 2013 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомо


більні дороги”, частини 4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою по

кращення транспортного руху в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�додато��до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�31�травня�2013�ро���№ 830�“Про��апітальний�ремонт�до-

рожньо�о�по�риття�в�лиць�міста�Києва”�та�і�зміни:

1.1.�Позицію�1�ви�лючити.�

У�зв’яз���з�цим�позиції�2-31�вважати�відповідно�позиціями�1-30.�

1.2.�Позицію�28�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

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

місь�ої�державної�адміністрації�Костю�а�М.�Д.

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

28 Вул. Верній Вал на ділянці
від вул. Межигірської до
вул. Глибочицької з
перехрестям

0,8 Подільський район

Про зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва об’єкта 

соціального призначення та капітальних інвестицій (витрат)
Розпорядження № 2378 від 31 грудня 2013 року

Відповідно до статей 319,327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, час

тин другої та 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”, враховуючи розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26 січня
2006 року № 90 “Про надання дозволу на проектування та реконструкцію дитячої поліклініки № 1 на вул. Ла

йоша Гавро, 26 в Оболонському районі”, у зв’язку із завершенням реконструкції дитячої поліклініки № 1 на
вул. Лайоша Гавро, 26 в Оболонському районі м. Києва (сертифікат відповідності серії КВ № 16412154094 від
31 серпня 2012 року, виданий на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації від 10 серпня 2012 року), в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної� �ромади�міста� Києва�майно� по

об’є�т��соціально�о�призначення�та��апіталь-

ні� інвестиції�(витрати)���зв’яз��� із�завершен-

ням�ре�онстр��ції�об’є�та�“Ре�онстр��ція�ди-

тячої�полі�ліні�и�№ 1�на�в�л.�Лайоша�Гавро,

26� в� Оболонсь�ом�� районі”� з�ідно� з� перелі-

�ом,�зазначеним���додат���до�цьо�о�розпоря-

дження,�та�передати�йо�о�до�сфери��правлін-

ня� Оболонсь�ої� районної� в� місті� Києві� дер-

жавної�адміністрації.

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

жавній�адміністрації:

2.1.� Здійснити� в� �становленом�� поряд��

приймання-передач��майна�по�об’є�т��з�ідно

з�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження.

2.2.� Визначити� балансо�трим�вача� та� за-

�ріпити�за�ним�майно�по�об’є�т��соціально�о

призначення�на�праві��осподарсь�о�о�відання

(оперативно�о��правління)�з�ідно�з�п�н�том�1

цьо�о�розпорядження.

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

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністраці

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва водопровідних споруд 
та обладнання товариства з обмеженою відповідальністю 

“МАКСИМУМ”
Розпорядження № 2379 від 31 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 те

риторіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури”, враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю “МАКСИМУМ” (лист від
30 вересня 2013 року № 30
09/2013) та протокол загальних зборів учасників від 26 вересня 2013 року
№ 26/09
13, з метою надійного утримання та якісного обслуговування 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"�водопровідні

спор�ди� та� обладнання� товариства� з� обме-

женою�відповідальністю�“МАКСИМУМ”�з�ідно

з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�в�межах

та�на��мовах,�визначених���одою�про�переда-

ч��в��правління�від�ритом��а�ціонерном��то-
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вариств�� “А�ціонерна� �омпанія� “Київводо�а-

нал”� майна,� що� є� �ом�нальною� власністю

територіальної� �ромади� міста� Києва� від� 20

листопада� 2003� ро��� (зі� змінами� та

доповненнями),� я��� ��ладено� між� ВАТ� "АК

"Київводо�анал"� та� Київсь�ою� місь�ою

державною�адміністрацією.

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

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

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

ції)� забезпечити� приймання� —передач�� во-

допровідних�спор�д�та�обладнання,�зазначе-

них����п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�на����мо-

вах,�визначених�відповідною���одою.

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

державної� �адміністрації�—�ерівни���апарат�

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

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

П�занов��О.�Г.�прийняти�рішення�щодо�вис-

вітлення�в�засобах�масової�інформації�зміст�

цьо�о�розпорядження.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов'яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про прокладання інженерних мереж на перетині бульв. Дружби
народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі

Розпорядження № 2380 від 31 грудня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 26 Закону України

“Про регулювання містобудівної діяльності”, Закону України “Про дорожній рух”, зважаючи на звернення
Вищого господарського суду України від 04 грудня 2013 року № 01
13/1763/13, з метою забезпечення про

кладання інженерних мереж на перетині бульв. Дружби народів та вул. Старонаводницької у Печерському
районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Вищом�� �осподарсь�ом�� с�д�� У�раїни

здійснити� за� �ошти� державно�о� бюджет�

У�раїни�відповідно�до�розробленої���встанов-

леном��поряд���прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�в�термін�з�10�січня�2014�ро���до�30

�р�дня�2014�ро���за��мови�ви�онання�п�н�т�

2� цьо�о� розпорядження� пере�ладання� інже-

нерних�мереж�(�аналізації,�водопровод�,�теп-

ломережі,�еле�тро�абелів�10��В),�про�ладан-

ня� зовнішніх� інженерних� мереж� дощової� �а-

налізації,��осподарсь�о-поб�тової��аналізації,

водопровод�,� тепломережі,� �абельних� ме-

реж,�б�дівництво�підпірних�стіно�,�дренажної

системи,� доро�и� між� підпірними� стін�ами,

тимчасової� об’їзної� доро�и� для� місь�о�о

транспорт�� та� про�ладання� �онта�тної� тро-

лейб�сної� мережі� на� б�льв.� Др�жби� народів

та� в�л.� Старонаводниць�ій� �� Печерсь�ом�

районі�м.�Києва.

2.�Вищом���осподарсь�ом��с�д��У�раїни:

2.1.� Розробити� та� по�одити� в� �правлінні

державної� автомобільної� інспе�ції� ГУ� МВС

У�раїни� в� м.� Києві� схем�� ор�анізації� дорож-

ньо�о�р�х��на�період�ви�онання�робіт.

2.2.�До�почат���ви�онання�робіт�встанови-

ти� о�орож�,� відповідні� дорожні� зна�и,� освіт-

лення,�си�нальні�ліхтарі� та�забезпечити�без-

печний� прохід� пішоходів� та� проїзд� спеціаль-

но�о�автотранспорт�.

2.3.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю� м.� Києва,� затвердженими� рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

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

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзних�частин�за�типом�існ�ючих�на

всю� ширин�� та� довжин�� в� межах� розриття

або�зайняття,� а� трот�арів —�на�всю�ширин�

та� довжин�� в� межах� розриття� або� зайняття

фі��рними�елементами�мощення�та�передати

їх� за� а�том� �ом�нальном�� підприємств�

“Шляхово-е�спл�атаційне� �правління� по� ре-

монт��та��триманню�автомобільних�шляхів�та

спор�д�на�них�Печерсь�о�о�район��м.�Києва”.

3.� Взяти� до� відома,�що� після� завершення

робіт�з�пере�ладання�та�про�ладання�мереж

водопостачання� �осподарсь�о-поб�тової� �а-

налізації,�дощової��аналізації,�тепломереж,�а

та�ож� б�дівництва� підпірних� стіно�� та� дре-

нажної� системи� це�майно� безоплатно� пере-

дається� до� �ом�нальної� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва�з�подальшою�пе-

редачею� �� володіння� та� �орист�вання� ПАТ

“АК� “Київводо�анал”,� КК� “Київавтодор”,� ПАТ

“Київенер�о”�та�КП�“Спеціалізоване��правлін-

ня�протизс�вних�підземних�робіт”�відповідно.

4.� Департамент�� �ом�нальної� власності�

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

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

ції)� забезпечити� �� встановленом�� поряд��

прийняття� до� �ом�нальної� власності� терито-

ріальної� �ромади� міста� Києва� про�ладених

мереж� водопостачання,� �осподарсь�о-поб�-

тової� �аналізації,� дощової� �аналізації,� тепло-

мереж,�а�та�ож�поб�дованих�підпірних�стіно�,

дренажної� системи,� зазначених� �� п�н�ті� 1

цьо�о�розпорядження.

5.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��енераль-

но�о�дире�тора�Фірми�“Т.�М.�М.” —�товари-

ство� з� обмеженою� відповідальністю —� Тол-

мачова�М.�Г.

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

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� К�ч��а

М.�І.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про надання дозволів на право користування пільгами 
з оподаткування підприємствам та організаціям громадських

організацій інвалідів
Розпорядження № 2339 від 26 грудня 2013 року

Відповідно до статті 14
2 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, врахо

вуючи постанову Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 “Про затвердження Порядку на

дання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громад

ських організацій інвалідів”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 12 квітня 2013 року № 530 “Про комісію з питань розгляду документів підпри

ємств та організацій громадських організацій інвалідів щодо надання дозволу на право користування піль

гами з оподаткування” та Протокол засідання комісії з питань розгляду документів підприємств та органі

зацій громадських організацій інвалідів щодо надання дозволу на право користування пільгами з оподатку

вання від 13 грудня 2013 року № 3, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального
захисту інвалідів, яким надається право на користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фі

нансової допомоги та дотацій:

1.�Надати�дозволи�на�право� �орист�вання

піль�ами� з� оподат��вання� підприємствам� та

ор�анізаціям� �ромадсь�их�ор�анізацій� інвалі-

дів�відповідно�до�п�н�т��154.1�статті�154�роз-

діл�� III�Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з

додат�ом�1,�що�додається.

2.�Надати�дозволи�на�право� �орист�вання

піль�ами� з� оподат��вання� підприємствам� та

ор�анізаціям� �ромадсь�их�ор�анізацій� інвалі-

дів�відповідно�до�п�н�т��154.1�статті�154�роз-

діл��III�та�п�н�т��8�підрозділ��2�розділ��XX�По-

дат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з�додат�ом

2,�що�додається.

3.�Надати�дозволи�на�право� �орист�вання

піль�ами� з� оподат��вання� підприємствам� та

ор�анізаціям� �ромадсь�их�ор�анізацій� інвалі-

дів�відповідно�до�п�н�т��154.1�статті�154�роз-

діл�� ІІІ� та� п�н�т�� 197.6� статті� 197� розділ�� V

Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з�додат-

�ом�3,�що�додається.

4.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання

піль�ами� з� оподат��вання� підприємствам� та

ор�анізаціям� �ромадсь�их�ор�анізацій� інвалі-

дів�відповідно�до�п�н�т��154.1�статті�154�роз-

діл�� III,� п�н�т�� 197.6� статті� 197� розділ�� V� та

підп�н�т��282.1.7�п�н�т��282.1�статті�282�роз-

діл��XIII�Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з

додат�ом�4,�що�додається.

5.�Надати�дозволи�на�право� �орист�вання

піль�ами� з� оподат��вання� підприємствам� та

ор�анізаціям� �ромадсь�их�ор�анізацій� інвалі-

дів�відповідно�до�п�н�т��154.1�статті�154�роз-

діл�� III,� п�н�т�� 8� підрозділ�� 2� розділ�� XX� та

підп�н�т��282.1.7�п�н�т��282.1�статті�282�роз-

діл��XIII�Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з

додат�ом�5,�що�додасться.

6.�Визначити�за�доцільне�надання�дозволів

на�право��орист�вання�піль�ами�з�оподат��-

вання� підприємствам� та� ор�анізаціям� �ро-

мадсь�их�ор�анізацій�інвалідів�з�ідно�з�додат-

�ом�6,�що�додається.

7.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�надати

Міністерств��соціальної�політи�и�У�раїни�до-

��менти�та�виснов�и —�пропозиції�щодо�до-

цільності�надання�дозволів�на�право��орист�-

вання� піль�ами� з� оподат��вання� підприєм-

ствам�та�ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�аніза-

цій� інвалідів,� зазначеним� �� додат��� 6� цьо�о

розпорядження.

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

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� Коржа

В.�П.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Додато��1

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

державної�адміністрації)

26.12.2013�№2339

Перелік підприємств та організації громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами 

з оподаткування відповідно до пункту 154.1 статті 154 розділу III 
Податкового кодексу України:

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додато��2�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�оїдержавної�адміністрації)

26.12.2013�№2339

Перелік підприємств та організації громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами 

з оподаткування відповідно до пункту 154.1 статті 154 розділу ІІІ
та пункту 8 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України:

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додато��3�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

державної�адміністрації)

26.12.2013�№2339

Перелік підприємств та організації громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами 

з оподаткування відповідно до пункту 154.1 статті 154 розділу III 
та пункту 197.6 статті 197 розділу V Податкового кодексу України:

№
п/п

Повне найменування
підприємства
громадської
організації

Код ЄДРПОУ
підприємства

Адреса
підприємства

Найменуван;
ня громад;
ської органі;
зації інвалідів
; засновника
підприємства

Код ЄДРПОУ
засновника

Термін дії
дозволу

1 Підприємство
об’єднання
громадян
"Товариство АРХІТЕ"
Всеукраїнської
громадської
організації інвалідів
"Центр туризму
інвалідів України"

37936589 02125, 
м. Київ, вул.
Петра
Запорожця,
буд. 8;б, 
кв. 119

Всеукраїнська
громадська
організація
інвалідів
"Центр
туризму
інвалідів
України"

37847929 з 01.01.2014
до 01.01.2015

№
п/п

Повне найменування
підприємства
громадської
організації

Код ЄДРПОУ
підприємства

Адреса
підприємства

Найменуван;
ня громад;
ської органі;
зації інвалідів
; засновника
підприємства

Код ЄДРПОУ
засновника

Термін дії
дозволу

1 Підприємству Гро;
мадської організації
"Київська міська
громадська органі;
зація інвалідів
"НАДПРОФ" "АГ;
РОТЕХНОЛОДЖИ"

37932448 01135, 
м. Київ, вул.
Дмитрівська,
буд. 69,
прим. 310

Громадська
організація
"Київська
міська гро;
мадська орга;
нізація інвалі;
дів "НАД;
ПРОФ"

36698130 з 01.01.2014
до 01.01.2015

2 Підприємство
об'єднання громадян
"АЛЕКСА"
Громадської
організації "Комітет
правозахисту
інвалідів"

37849402 03057, 
м. Київ,
просп.
Перемоги,
буд. 53;А

Громадська
організація
"Комітет
правозахисту
інвалідів"

37723712 з  01.01.2014
до 01.01.2015

№
п/п

Повне найменування
підприємства
громадської
організації

Код ЄДРПОУ
підприємства

Адреса
підприємства

Найменуван;
ня громад;
ської органі;
зації інвалідів
; засновника
підприємства

Код ЄДРПОУ
засновника

Термін дії
дозволу

1. Підприємство
"Всеукраїнський
центр професійної та
трудової реабілітації
інвалідів "Гармонія" 

35652336 01004,
м.Київ, вул.
Басейна,
буд. 21;Б,
офіс 10

Всеукраїнська
громадська
організація
інвалідів
"Гармонія"

25884263 з 01.01.2014
до 01.01.2015
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2. Підприємство
"Офіцери"
Всеукраїнської
організації інвалідів
"Союз організацій
інвалідів України"

30936446 02091,
м.Київ,
Харківське
шосе, буд.
160

Всеукраїнська
організація
інвалідів
"Союз
організацій
інвалідів
України"

00042352 з 01.01.2014
до 01.01.2015

3. Підприємство
"ГІРОМЕТЕЙ"
громадської
організації "Фонд
інвалідів Чорнобиля"
Деснянського
району м. Києва

30788658 02222, 
м. Київ, вул.
Оноре де
Бальзака,
буд.52;Б

Громадська
організація
"Фонд
інвалідів
Чорнобиля"
Деснянського
району 
м. Києва

21588049 з 01.01.2014
до 01.01.2015

4. Підприємство
"Юридична фірма
ОВ" Всеукраїнської
організації інвалідів
"Союз організацій
інвалідів України "

30176950 01001, м.Ки;
їв, вул. Мала
Житомир;
ська, буд. 17

Всеукраїнська
організація
інвалідів
"Союз
організацій
інвалідів
України"

00042352 з 01.01.2014
до 01.01.2015

2. Київське
учбово;
виробниче
підприємст
во №3 (УВП
№3)
Українськог
о
товариства
сліпих
(УТОС)

03967702 04050, 
м. Київ,
вул. Гли;
бочиць;
ка, буд.
72

Громадська ор;
ганізація "Укра;
їнське товарис;
тво сліпих"
(УТОС) 

00021195 земельна ділян;
ка площею
0,8390 га за ад;
ресою м. Київ,
вул. Глибочиць;
ка, 68;72, дер;
жавний акт на
право користу;
вання земель;
ною ділянкою
від 11.07.2012 р.
серія ЯЯ №
385031, кадас;
тровий номер 8
000 000
000:91:136:0014;
земельна ділян;
ка площею
0.5691 га за ад;
ресою м. Київ,
Вознесенський
узвіз, 28;30,
державний акт
на право корис;
тування земель;
ною ділянкою
від 09.07.2012 р.
серія ЯЯ №
385033, кадас;
тровий номер 8
000 000
000:85:381:0029

з 01.01.2014
до 01.01.2015

3 Київське
дослідно;
виробниче
підприємс;
тво "Кон;
такт" Укра;
їнського то;
вариства
глухих

03972620 04074, 
м. Київ,
вул.
Шахтар;
ська,
буд. 9

Всеукраїнська
громадська ор;
ганізація інвалі;
дів "Українське
товариство глу;
хих" 

00021344 земельна ділян;
ка площею
2,3059 га (ді;
лянка 1 площею
2,0532 га за ад;
ресою м. Київ,
вул. Шахтар;
ська, 9, кадас;
тровий номер
7807702; ділян;
ка 2 площею
0.2527 га за ад;
ресою м. Київ.
вул. Полупано;
ва, 6, кадастро;
вий номер
7806505) дер;
жавний акт на
право користу;
вання землею
від 31.08.1999 р.
серія ІІ;КВ 
№ 004162; зе;
мельна ділянка
площею 0,2118
га за адресою м.
Київ, вул. Куста;
найська, 4, дер;
жавний акт на
право користу;
вання земель;
ною ділянкою
від 29.12.2005 р.
серія ЯЯ 
№ 392910, ка;
дастровий но;
мер 8 000 000
000:79:134:0002

з 01.01.2014
до 01.01.2015

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додато��4�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

державної�адміністрації)

26.12.2013�№2339

Перелік підприємств та організації громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами 

з оподаткування відповідно до пункту 154.1 статті 154 розділу III, 
пункту 197.6 статті 197 розділу V та підпункту 282.1.7 пункту 282.1 статті 282

розділу XIII Податкового кодексу України:

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
Додато��5�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

державної�адміністрації)

26.12.2013�№2339

Перелік підприємств та організації громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами з оподаткування

відповідно до пункту 154.1 статті 154 розділу III, пункту 8 
підрозділу 2 розділу XX та підпункту 282.1.7 пункту 282.1 статті 282 

розділу XIII

№
п/п

Повне
найменування
підприємства
громадської
організації

Код ЄДР;
ПОУ під;
приємс;
тва

Адреса під;
приємства

Найменування
громадської ор;
ганізації інвалідів
; засновника під;
приємства

Код ЄДР;
ПОУ зас;
новника

Об’єкт
оподатку;
вання

Термін дії
дозволу

1. Підприємство
"Республіканський
будинок звукоза;
пису і друку" Ук;
раїнського това;
риства сліпих

03967725 01001,
м.Київ,
пров.
Шевченка,
буд. 4

Громадська
організація
"Українське
товариство
сліпих" (УТОС)

00021195 земельна
ділянка
площею
0,0586 га
за адре;
сою м.
Київ,
пров. Та;
раса
Шевчен;
ка, 4,
держав;
ний акт
на право
користу;
вання
землею
від
16.07.2001
р. серія 
І;КВ №
005082,
кадастр.
номер
76083013

з
01.01.2014
до
01.01.2015

№
п/п

Повне най;
менування
підприємс;
тва гро;
мадської
організації

Код ЄДР;
ПОУ під;
приємс;
тва

Адреса під;
приємства

Найменування
громадської
організації ін;
валідів ; зас;
новника під;
приємства

Код
ЄДРПОУ
заснов;
ника

Об’єкт оподатку;
вання

Термін дії
дозволу

Київське
учбово;
виробниче
підприємс;
тво №1 Ук;
раїнського
товариства
сліпих

03967719 03118, м.Ки;
їв, просп.
Червонозо;
ряний, буд.
115

Громадська
організація
"Українське
товариство
сліпих" (УТОС) 

00021195 земельна ділянка
площею 0.1494 га
за адресою м.
Київ, просп. Чер;
вонозоряний, 115,
державний акт на
право користу;
вання землею від
04.08.2006 р. се;
рія ЯЯ № 392993,
кадастр. номер 
8 000 000
000:79:108:0009;
земельна ділянка
площею 2,1308 га
за адресою м.
Київ, проси. Чер;
вонозоряний, 115,
державний акт на
право користу;
вання від
04.08.2006 р. се;
рія ЯЯ 
№ 392992, ка;
дастровий номер
8 000 000
000:79:120:0027

з
01.01.2014
до
01.01.2015

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додато��6�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

державної�адміністрації)

26.12.2013�№2339

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, 
стосовно яких прийнято рішення про доцільність надання дозволу на право

користування пільгами з оподаткування, які передаються до Міністерства
соціальної політики України:

1. Підприємс;
тво "Роман"
Міжнарод;
ної ліги ук;
раїнських
інвалідів ;
інтелектуа;
лів "Софія"

30636739 Міжнарод;
на громад;
ська органі;
зація "Між;
народна лі;
га україн;
ських інва;
лідів інте;
лектуалів
"Софія"

21708708 Згідно з
пунктом
154.1
статті 
154 роз;
ділу III
"Пода;
ток на
прибу;
ток під;
при;
ємств"
Подат;
кового
кодексу
України
та пун;
кту
197.6
статті
197 роз;
ділу V
"Пода;
ток на
додану
вар;
тість"
Подат;
кового
кодексу
України

з
01.01.2014
до
01.01.2015

Визнати
доціль;
ним на;
дання
підпри;
ємству
дозволу
на пра;
во ко;
ристу;
вання
пільга;
ми з
оподат;
кування

Підприємс;
тво відпо;
відає кри;
теріям п.2
Порядку
надання
дозволу на
право ко;
ристування
пільгами з
оподатку;
вання для
підпри;
ємств та
організацій
громад;
ських ор;
ганізацій
інвалідів,
затвердже;
них Поста;
новою
КМУ від
08.08.2007
№1010

№
п/п

Повне най;
менування
підприємс;
тва, органі;
зації гро;
мадської
організації
інвалідів

Код згідно з
ЄДРПОУ
підприєм
ства

Наймену;
вання гро;
мадської
організації
інвалідів ;
засновника
підприємс;
тва

Код згід;
но з 
ЄДРПОУ
заснов;
ника

Вид
пільги

Строк ко;
ристу;
вання
податко;
вими
пільгами

Рішення Обгрунту;
вання



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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2. Підприєм;
ство"Центр
соціально ;
трудової
реабілітації
інвалідів 
м. Києва"та
його 9 філій

30382690 Київське
міське
відділення
Всеукраїн;
ської гро;
мадської
організації
"Українська
спілка інва;
лідів ;УСІ"

21685999 Згідно з
пунктом
154.1
статті
154 роз;
ділу ІІІ
"Пода;
ток на
прибу;
ток під;
при;
ємств
Подат;
кового
кодек;
су Укра;
їни,
пунктом
197.6
статті
197 роз;
ділу V
"Пода;
ток на
додану
вар;
тість"
Подат;
кового;
кодексу
України
та під;
пунктом
282.1.7
пункту
282.1
статті
282
розділу
XIII
"Плата
за зем;
лю" По;
датко;
вого ко;
дексу
України

з
01.01.2014
до
01.01.2015

Визна;
ти до;
цільним
надан;
ня під;
при;
ємству
дозволу
на пра;
во ко;
ристу;
вання
пільгами
з опо;
датку;
вання

Підприєм;
ство відпо;
відає кри;
теріям п.2
Порядку
надання
дозволу на
право ко;
ристування
пільгами з
оподатку;
вання для;
підпри;
ємств та
організацій
і громад;
ських орга;
нізацій ін;
валідів,
затвердже;
них Поста;
новою
КМУ від
08.08.2007
№1010

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів  місцевого самоврядування та працівників 

комунальних підприємств, установ і організацій у 2014 році
Розпорядження № 2383 від 31 грудня 2013 року

Відповідно до статті 29 Закону України “Про державну службу”, статей 6, 19 Закону України “Про службу
в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року № 1681
“Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів міс

цевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій”, Положення про систему підготов

ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самовря

дування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564, на виконан

ня розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 липня 2011 року № 642
р “Про підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії про

явам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Мі

ністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 “Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кра

щий державний службовець”, Положення про Президентський кадровий резерв “Нова еліта нації”, затвер

дженого Указом Президента України від 5 квітня 2012 року № 246/2012:

1.�Затвердити�план-�рафі��підвищення��ва-

ліфі�ації�державних�сл�жбовців�та�посадових

осіб�місцево�о� самовряд�вання� на� 2014� рі�,

що�додається.

2.�Затвердити�план-�рафі��підвищення��ва-

ліфі�ації� працівни�ів� �ом�нальних� підпри-

ємств,��станов� і�ор�анізацій�на�2014�рі�,�що

додається.

3.�Керівни�ам�стр��т�рних�підрозділів.� ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��оло-

вам�районних� в�місті� Києві� державних� адмі-

ністрацій:�

3.1.� Забезпеч�вати� направлення� на� на-

вчання�державних�сл�жбовців�відповідних��а-

те�орій� за�професійними�про�рамами� (очна,

очно-дистанційна� форма� навчання),� за� про-

�рамами�тематичних�постійно�діючих,��орот-

�остро�ових� семінарів,� спеціалізованих� �о-

рот�остро�ових�навчальних���рсів.

3.2.�Створювати�необхідні��мови�для�само-

стійної�роботи�державних�сл�жбовців,�я�і�під-

вищ�ватим�ть� �валіфі�ацію� за� очно-дистан-

ційною�формою�навчання.

3.3.�Забезпечити�надання�приміщення�для

ор�анізації� підвищення� �валіфі�ації� держав-

них� сл�жбовців� �� разі� проведення� навчання

на�базі�стр��т�рно�о�підрозділ�.

4.� Київсь�ом�� місь�ом�� центр�� перепід�о-

тов�и� та� підвищення� �валіфі�ації� працівни�ів

ор�анів� державної� влади,� ор�анів� місцево�о

самовряд�вання,�державних�підприємств,��с-

танов�і�ор�анізацій:

4.1.� Ор�аніз�вати� підвищення� �валіфі�ації

сл�хачів� з�ідно� з� планами-�рафі�ами,� зазна-

ченими���п�н�тах�1,2�цьо�о�розпорядження.

4.2.� З�метою� зменшення� витрат� робочо�о

час��на�підвищення��валіфі�ації�впровадж�ва-

ти� інноваційні,� дистанційні� форми� навчання

на�основі�інтернет-техноло�ій.

4.3.�Зал�чати�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої� державної� адміністрації,� �ерівни�ів

стр��т�рних� підрозділів� ви�онавчо�о� ор�ан�

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

жавної� адміністрації),� �олів� районних� в� місті

Києві� державних� адміністрацій� до� навчання

державних� сл�жбовців� та� працівни�ів� �ом�-

нальних�підприємств,��станов�і�ор�анізацій.

5.�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

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва зовнішніх інженерних мереж, споруд 

та обладнання КП “Житлоінвестбуд — УКБ”
Розпорядження № 2372 від 31 грудня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь

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

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

фраструктури”, враховуючи звернення КП “Житлоінвестбуд — УКБ” (листи від 19 серпня 2013 року
№ 114/3418 та від 09 жовтня 2013 року № 114/4199), з метою надійного утримання та якісного обслуговуван

ня інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�та�за�ріпи-

ти�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за��ом�-

нальним� підприємством� еле�тромереж� зов-

нішньо�о�освітлення�м.�Києва�“Київмісь�світ-

ло”� зовнішні� інженерні� мережі,� спор�ди� та

обладнання�КП�“Житлоінвестб�д —�УКБ”�з�ід-

но�з�додат�ом.

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

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

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

ції)�забезпечити�приймання —�передач��зов-

нішніх� інженерних� мереж,� спор�д� та� облад-

нання,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

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

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 9 від 11 січня 2014 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек

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

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

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

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

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

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

137�дозволів.

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

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

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

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

зовнішньої�ре�лами.

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

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

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

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

щодо� розташ�вання� зовнішньої� ре�лами,� я�і

з�мовлюють�неможливість�розташ�вання�від-

повідних� ре�ламних� засобів —� до� настання

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

дах).

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)

11.01.2014�№ 9

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються
№ №

дозволу
Розповсюджувач

реклами
Тип рекламного

засобу
Площа

кв.м
Місце розташування
рекламного засобу

1. 33474;13 ПАТ "Райффайзен
банк Аваль"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,2875 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 10;А

2. 33758;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М;03
Київ;Харків;Довжанський км
18+200 (розподільча смуга)

3. 33757;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М;03
Київ;Харків;Довжанський км
19+600 (розподільча смуга)

4. 33750;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М;03
Київ;Харків;Довжанський км
18+600 (розподільча смуга)

5. 33756;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М;03
Київ;Харків;Довжанський км
18+500 (розподільча смуга)

6. 33751;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М;03
Київ;Харків;Довжанський км
18+400 (розподільча смуга)

7. 33755;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М;03
Київ;Харків;Довжанський км
18+300 (розподільча смуга)

8. 33754;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М;03
Київ;Харків;Довжанський км
20+300 (розподільча смуга)

9. 33753;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М;03
Київ;Харків;Довжанський км
20+200 (розподільча смуга)

10. 33752;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М;03
Київ;Харків;Довжанський км
20+100 (розподільча смуга)

11. 33749;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М;03
Київ;Харків;Довжанський км
20+000 (розподільча смуга)

12. 33848;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т;10;27,
Київське півкільце км 13+130
(розподільча смуга)

13. 33804;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т;10;27,
Київське півкільце км 13+170
(розподільча смуга)

14. 33805;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т;10;27,
Київське півкільце км 13+210
(розподільча смуга)

15. 33806;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т;10;27,
Київське півкільце км 13+090
(розподільча смуга)

16. 33847;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т;10;27,
Київське півкільце км 13+250
(розподільча смуга)

17. 33846;13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" тЛайтпостер на опорі
освітлення(контакної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т;10;27,
Київське півкільце км 13+290
(розподільча смуга)
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18. 33807�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район, Автомобільна дорога Т�10�
27, Київське півкільце км 13+330 (розподільча
смуга)

19. 33845�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район, Автомобільна дорога Т�10�
27, Київське півкільце км 13+450 (розподільча
смуга)

20. 33808�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район, Автомобільна дорога Т�10�
27, Київське півкільце км 13+410 (розподільча
смуга)

21. 33778�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км 18+100
(розподільча смуга)

22. 33810�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км 20+500
(розподільча смуга)

23. 33765�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км 20+400
(розподільча смуга)

24. 33762�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км 19+500
(розподільча смуга)

25. 33777�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км 19+400
(розподільча смуга)

26. 33761�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км 19+300
(розподільча смуга)

27. 33776�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км 19+200
(розподільча смуга)

28. 33760�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км 19+100
(розподільча смуга)

29. 33775�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км 19+000
(розподільча смуга)

30. 33774�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км 18+900
(розподільча смуга)

31. 33759�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км 18+800
(розподільча смуга)

32. 33811�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км 21+400
(розподільча смуга)

33. 33812�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район, Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км 21+500
(розподільча смуга)

Продовження в наст пном номері

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

ІНФОРМАЦІЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва

про проведення он рс №109-ПР з відбор с б'є тів
оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення
незалежної оцін и об'є тів, що належать територіальній

ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна,
затвердженою постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись
відповідно до Положення про он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності,
затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни 29.08.2011 р. №1270
і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011 р. за № 1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:

відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має
підтвердж ватися чинними валіфі аційними до ментами оцінювачів та
свідоцтвами про реєстрацію в Державном реєстрі оцінювачів, виданими
відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) Державном
реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни від
19.12.01 № 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за
№ 1092/6283;

досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема
подібно о майна;

перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та
підписання звітів про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и
подібно о майна;

письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до
проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені
їхніми особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів
оцінювачів.

До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і
діють на підставі сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно
до За он У раїни "Про оцін майна, майнових прав та професійн оціночн
діяльність в У раїні", я ими передбачено здійснення пра тичної діяльності з
оцін и майна за напрямами оцін и майна та спеціалізаціями межах цих
напрямів, що відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Департамент ом нальної
власності м. Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном
онверті, до я о о додається лист з описом наданих до ментів.
Кон рсна до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):

- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т
о ремо.

- опія становчо о до мента претендента;

- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі
та я их б де зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін
майна;

- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до
проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна,
завірені їх особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів
оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент
Фондом державно о майна У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про
претендента щодо йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід
роботи оцінювачів, я і працюють йо о штатном роз ладі та додат ово
зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі подібно о майна
тощо).

2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і
містить пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат,
пов'язаних з ви онанням робіт, а та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 14.02.2014 ро в Департаменті
ом нальної власності м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10.
Телефони для довідо : 202-61-71, 202-61-72.

До менти приймаються до 13.00 10.02.2014 ро за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ :
202-61-51.

№
п/п

Адреса об'є та

1. Нежила б дівля площею 20,10 в. м — м. Київ, пров л. Межовий, 3-Б, літ."Б"

2. Нежилі приміщення площею 73,10 в. м — м. Київ, в л. Кі відзе, 3, літ."А"

3. Нежилий б дино — м. Київ, в л. Волось а, 2/21/19

4. Нежилі приміщення площею 73,50 в. м — м. Київ, в л. Гарматна, 31, літ."А"

5.
Нежилі приміщення площею 57,50 в. м — м. Київ, пров л. Вино радний,
1/11, літ."А"

Мішіна Людмила Сер іївна, що зареєстрована за адресою: м. Київ,
в л. Російсь а, 52/16, в. 51, необхідно з'явитися 30 січня 2014 р. об 11.00
до Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-а,
зал № 209) для часті в с довом засіданні по цивільній справі за позовом
ПАТ ВТБ БАНК до Мішіної Л.С. про стя нення забор ованості.

У разі неяв и до с д справ б де роз лян то по с ті за наявними
справі матеріалами за вашої відс тності в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.

У випад неяв и відповідач зобов'язаний повідомити с д про причини
своєї неяв и.

С ддя Н. О. Киричен о

Відповідач Карпен Ми олі Михайлович , адреса я о о: м. Київ,
в л. Дра оманова, 23-А, в. 80, необхідно з'явитися 11.02.2014 р. об 11.30
до Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А,
аб. 114) для часті в с довом засіданні по цивільній справі за позовом
ПАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6" до Карпен а Ми оли Михайловича про
стя нення забор ованості, штрафних сан цій та збит ів.

У разі неяв и відповідача до с д справ б де роз лян то по с ті за
наявними справі матеріалами за йо о відс тності в поряд ст. 169 ч. 4
ЦПК У раїни.

С ддя Є. І. Вов

З 22 січня 2014 ро по 22 люто о 2014
ро Департаменті освіти і на и, молоді та
спорт ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
(01004, м. Київ, б л. Т.Шевчен а, 3) проводиться
он рс на заміщення ва антних посад держав-
них сл жбовців:

оловно о спеціаліста планово-е ономіч-
но о відділ ;

провідно о спеціаліста се тор тендерних
процед р на період де ретної відп ст и основ-
но о працівни а;

спеціаліста І ате орії се тор адрово о
забезпечення.

Вимо и до претендентів:
до оловно о спеціаліста планово-е оно-

мічно о відділ :
повна вища освіта відповідно о професійно о

спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем
ма істра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на
сл жбі в ор анах місцево о самовряд вання або
на державній сл жбі на посаді провідно о спеціа-
ліста не менше одно о ро чи стаж роботи за фа-
хом в інших сферах правління не менше 3-х ро ів;

до провідно о спеціаліста се тор тендер-
них процед р на період де ретної відп ст и ос-
новно о працівни а:

повна вища освіта відповідно о професійно о
спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем
ма істра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на
сл жбі в ор анах місцево о самовряд вання або на

державній сл жбі на посаді спеціаліста І чи ІІ ате-
орії не менше одно о ро або стаж роботи за фа-
хом в інших сферах правління не менше 2-х ро ів;

до спеціаліста І ате орії се тор
адрово о забезпечення:
Базова вища освіта відповідно о професійно-

о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рів-
нем ма істра, спеціаліста. Без вимо до стаж .

Перелі до ментів, необхідних для часті
он рсі на заміщення ва антних посад

державних сл жбовців:

До он рсної омісії подаються та і
до менти:

заяв про часть он рсі з наданням з оди
на оброб персональних даних відповідно до
За он У раїни "Про захист персональних даних";

з од на проведення спеціальної перевір-
и за формою, визначеною Поряд ом ор анізації
проведення спеціальної перевір и відомостей
щодо осіб, я і претенд ють на зайняття посад,
пов'язаних із ви онанням ф н цій держави або
місцево о самовряд вання, затвердженим У а-
зом Президента У раїни від 25 січня 2012 ро
№ 33/2012;

опію до мента про вищ освіт ;

особов арт (форма П-2ДС) встановле-
но о зраз а та 1 фото рафію розміром 3 х 4 см;

де ларацію про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансово о хара тер за мин лий
рі за формою, встановленою За оном У раїни

"Про засади запобі ання і протидії ор пції";

опію тр дової ниж и.

Кандидати на заміщення ва антних посад
державних сл жбовців:
- подають заяв про часть он рсі та

до менти з ідно вищезазначено о перелі ;

- с ладають іспит (тест вання);

- проходять співбесід з членами он рсної
омісії.

Іспит та відбір андидатів на заміщення ва ан-
тних посад державних сл жбовців проводиться
он рсною омісією Департамент освіти і на -
и, молоді та спорт з метою об'є тивної оцін и
знань і здібностей андидатів на посад держав-
них сл жбовців.

Під час іспит перевіряються знання Кон-
стит ції У раїни, За онів У раїни "Про держав-
н сл жб " та "Про засади запобі ання і про-
тидії ор пції", за онодавства з рах ванням
повноважень відповідно о стр т рно о під-
розділ .

До менти подаються до Департамент ос-
віти і на и, молоді та спорт ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) за адресою: м. Київ, б ль-
вар Т. Г. Шевчен а, 3, аб. 412, тел. 279-25-49,
279-17-45.

Термін прийняття до ментів протя ом
30 днів з дня оп блі вання цьо о о олошення.

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

ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна
адміністрація).

ОГОЛОШЕННЯ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд 10 робочих днів з дня п блі ації.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація).

№
п/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара -
терис-
ти а

Місцез-
наход-
ження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Став а
орендної
плати

%

Місячна
орендна
плата

рн

Приміт и

УКРАЇНСЬКИЙ КОЛЕЖ ІМ.
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО М. КИЄВА
(СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 272)
(м. Київ, в л. Л начарсь о о, 5-А,

тел. 516-87-64)

1
поверх

ЛУНАЧАР-
СЬКОГО
ВУЛ., 5-А

10,00

РОЗМІЩЕННЯ БУФЕТУ,
ЯКИЙ НЕ ЗДІЙСНЮЄ
ПРОДАЖ ТОВАРІВ

ПІДАКЦИЗНОЇ ГРУПИ, У
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

2 ро и
364 дні

4 % 263,33

Необхідно за-
безпечити про-
ведення бла о-
строю приле -
лої території

П Л А Х А С М А Р А Г Д

О Р У С Т А В Е Л І

Л І Д Е Р А Д А М А Н Т

Е Щ А С Т Я Н А

М У Х А П О Р О К М

І Л О Т О К И С Е Л А

К У Р И Р О Х І Д

А С К А Т А С Т Р О Ф А

Відповіді на сканворд 

№
з/п

Балансо трим вач (юри-
дична адреса, онта тний

телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара теристи а
Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви о-
ристання

приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн

Приміт и

1.

Ком нальне підприємство
"Кер юча дире ція Дніпров-
сь о о район м. Києва"

(02002, м. Київ, в л. Челябін-
сь а, 9-Г, т. 516-86-50)

І поверх МЗК
площа, в. м —

20,30

Підвал. площа,
в. м — 48,70

в л. Б ді-
вельни ів,

36
69,00

Розміщення
с лад

2 ро и 364 дні 4222,38

Необхідно про-
ведення бла о-
строю приле -
лої території
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А
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омаха

аморальна
поведін а

бала ча німфа
(міф.)
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Т хлібороб
старод. Спарти

вид о исл
(хім.)

малень а
Елеонора

И свійсь і птахи
матеріальна

забезпеченість
орці

р х я ом сь
напрямі

майстерний
пілот

за ибель,
р йнація К

Температура —18°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура —14°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 74 %

Температура —18°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 83 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 24 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó
ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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Житель Великобританії залишився
живий після того, як в нього врі�
зався поїзд, що йшов зі швидкістю

більше 170 кілометрів на годину. 56�річний
Ноа Ходжкісс відбувся травмою руки, а та�
кож переломами тазу і кількох ребер.

Ходжкісс розповів, що на залізниці він опинився тому,

що упустив на рейки мобільний телефон і намагався йо�

го знайти. Оскільки британець страждає на катаракту —

захворювання очей, що призводить до зниження гостро�

ти зору,— пошуки мобільника затягнулися.

Намагаючись відшукати телефон, чоловік встав між

двома рейковими шляхами, по одному з яких у цей мо�

мент рухався поїзд. Проте Ходжкісс не помітив набли�

ження потягу, оскільки майже не чує, а батареї в його

слуховому апараті зіпсувалися. За його словами, бук�

вально за секунду до зіткнення він встиг обернутися і

спробував відскочити, проте не встиг цього зробити,

розповідає svit24.net.

Поїзд, що рухався на великій швидкості, зачепив пле�

че Ходжкісса, після чого британець пролетів кілька мет�

рів і впав на колії, проте залишився в свідомості. "Я не

можу описати, що відчував в той момент. Я просто нама�

гався зрозуміти, що ж зі мною відбулося",— розповів

британець.

Чоловік, який у цей час вигулював собаку, почув кри�

ки Ходжкісса і покликав на допомогу. Рятувальники,

приїхавши на місце, негайно госпіталізували постражда�

лого. "Між іншим, я все ж таки залишився без телефону.

Він, напевно, розлетівся на дрібні шматочки. Звісно, ме�

ні надзвичайно повезло, але я ніколи в житті більше не

підійду до залізниці",— заявив Ходжкісс. "Ніякий я не

герой. Я просто ідіот",— підсумував британець.

56�річний чоловік залишився
живий після того, як в нього
врізався потяг

1458 — íà óãîðñüêèé ïðåñòîë
ç³éøîâ ñèí ßíîøà Õóíüÿä³ Ìàò³-
ÿø Õóíüÿä³ (Ìàòâ³é Êîðâ³í), ïðè
ÿêîìó Óãîðñüêå êîðîë³âñòâî äî-
ñÿãíóëî íàéá³ëüøîãî ðîçêâ³òó.

1862 — â Áóõàðåñò³ â³äáóëîñü
óñòàíîâ÷å çàñ³äàííÿ îá'ºäíàíîãî
ïàðëàìåíòó êíÿç³âñòâ Âàëàõ³¿ ³
Ìîëäàâ³¿. Ìîëäàâñüêèé ïîëêîâ-
íèê Àëåêñàíäðó ²îí Êóçà, ï³äòðè-
ìàíèé ïàðëàìåíòîì, ïðîãîëîñèâ
îá'ºäíàííÿ îáîõ êíÿç³âñòâ ³ ñòâî-
ðåííÿ äåðæàâè Ðóìóí³ÿ ç³ ñòîëè-
öåþ â Áóõàðåñò³.

1943 — ó çàêëþ÷íèé äåíü êîí-
ôåðåíö³¿ ñîþçíèê³â ó Êàñàáëàíö³
(Ìàðîêêî) ïðåçèäåíò ÑØÀ
Ôðàíêë³í Ðóçâåëüò ³ áðèòàíñüêèé

ïðåì'ºð Ó³íñòîí ×åð÷³ëëü âïåðøå
ïðîãîëîñèëè äîêòðèíó ïðî "áåç-
óìîâíó ïîâíó êàï³òóëÿö³þ" Í³-
ìå÷÷èíè, ²òàë³¿ òà ßïîí³¿.

1984 — ó ÑØÀ â ïðîäàæó çà ö³-
íîþ 2 495 äîëàð³â çà øòóêó ç'ÿâè-
ëèñü ïåðø³ êîìï'þòåðè "Ìàê³í-
òîø". 

2000 — Ñòàí³ñëàâ Ëåíºâ, êî-
ëèøí³é ðàäÿíñüêèé øïèãóí, çà-
ÿâèâ íà ñëóõàííÿõ ó Êîíãðåñ³
ÑØÀ, ùî ï³ä ÷àñ ³ ï³ñëÿ "õîëîäíî¿
â³éíè" ðàäÿíñüê³ ñïåöñëóæáè ðîç-
ì³ñòèëè ó ÑØÀ çáðîþ ³ çàñîáè
êîìóí³êàö³¿ äëÿ äåñòàá³ë³çàö³¿
êðà¿íè ó âèïàäêó â³éíè.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 24 ñ³÷íÿ

ОВНИ, с ажи, хто твій др , — і я с аж , хто ти. Старт вала фаза преображення
на др жніх теренах... Оточіть себе людьми висо ої д ховної льт ри, я им прита-
манне неординарне мислення, й тоді ваш вн трішній світ зміниться на раще. А з
д ховно незрілими особами вам вже не по дорозі, іна ше еволюція за альм ється.
ТЕЛЬЦІ, я що вами ер ватим ть ар’єрні амбіції, не чиніть їм спротив , адже

це ч довий тоні (і вчасний!) для професійно о вдос оналення, спішної реаліза-
ції природних обдар вань. У ріпити сл жбові позиції, де ваш еній роз вітне всі-
ма барвами, тр днощів не с ладе: а тивіз йте творч ори інальність (застарілі
методи роботи — це альмо), і неодмінно ро йте в но з на овим про ресом.
БЛИЗНЯТ вабитим ть висо і матерії та все ори інальне, нетрадиційне, тя н -

тиме зазирн ти під езотеричний по ров, пізнати світ незба ненно о. Це позитив-
но позначиться на світо ляді, допоможе знайти відповіді на чимало запитань, зро-
з міти свою місію на Землі.
РАКИ, спрям йте нереалізован се с альність в р сло задоволення і я що

впевнені — об аняйте! Ви здатні дати фор с перни ам (харизма нині фонтан є)
й обійти найз хваліших он рентів. Аби поч ття не зачахли, е сперимент йте!
Ори інальність та нетрадиційність в любовній сфері — ось вищий пілотаж насо-
лод і цемент союз .
ЛЕВИ, партнерсь і взаємини потреб ють модернізації, а ос іль и (на вн тріш-

ньом плані) подібне приваблює подібне, тож обранець є вашим дзер алом, і все,
що в ньом не до вподоби, насправді є вашими вадами. Змінюйтеся на раще
(одина и — ш айте пар ) і живіть д ша в д ш !
ДІВИ, пориньте з оловою в творч атмосфер сл жбово о оле тив , вона не-

се цілющий ефе т, т т рани за ояться, а відч ття професійної цінності (де ви май-
стер на всі р и) вселить оптимізм і вір світле майб тнє. Беріться за додат о-
ві тр дові обов’яз и та заробляйте роші. На любовних теренах все ч дово, вас
охають, тож платіть взаємністю і насолодж йтеся сердечним щастям.
ТЕРЕЗІВ за р жляє шалена романтична віхола, веселіться, насолодж йтеся

сердечною армонією, др жіть з М зою та заряджайте життєвий а м лятор бла-
одатними емоціями. Ваш партнер — це др і охана людина в одній іпостасі.
Станьте зраз ом відданості заради міцності союз — ви здатні на ні альні артис-
тичні перевтілення, блис чий мор і по ли ані а тивіз вати в людях тіль и пре-
расні стр ни д ші.
СКОРПІОНИ, тримайте р на сімейном п льсі, випромінюйте доброзичли-

вість, виявіть др жню онсолідацію з родичами — це посилить авторитет, стане
запор ою домашньої ідилії, де намічаються революційні зміни. Принаймні, я що
вас існ є д ховна монолітність та єдність ділових інтересів з близь ими, все

йтиме ч дово.
СТРІЛЬЦІ, облиште ре лам вати себе, хвалитися дося неннями, бо пош и

сенс б ття, "перевір а на міцність" д ховних принципів поля ають в мінні знай-
ти точ и доти з малознайомими людьми на тлі єдності ідеалів та д ховних інте-
ресів. Це дозволить збері ати висо ий моральний ценз і відрізнити зло від доб-
ра. Не ц райтеся випад ових знайомств, радо зав’яз йте різноманітні онта ти та
зба ач йтеся ці авою інформацією, примнож йте стат и.
КОЗЕРОГИ, ваша моральна цитадель (ідейні пере онання, добрі наміри) піддаю-

ться серйозном випроб ванню, триває девальвація життєвих цінностей. Ви то-
тально залежні від ч жих рес рсів, потреб реальності, доведеться побороти в собі
заячий д х, бо те, чо о боялися, постане в сій " расі". Головне — не здрейфити й
не на ивати п’ятами від тр днощів, адже йдеться про справи, для вас ви ідні.
ВОДОЛІЇ, подбайте про зовнішність, ардинально змініть імідж та ретельно

причеп ріться, оновивши й ос часнивши ардероб, зачіс , прод мавши до дріб-
ниць т алет. Не стрим йте вн трішній імп льс стати вродливішими, чарівніши-
ми — це природна потреба, мотивована либинними трансформаційними проце-
сами. Водночас тр діться на бла о ар’єри, с млінно ви он ючи додат ові сл ж-
бові обов’яз и, а спо с запря тися в ч жо о воза (аби заробити рошей) женіть
еть. То від л аво о!
РИБИ, самітництво — це ч дово ( армічна см а триває), бо заповнить Боже-

ственним спо оєм вн трішній світ. Наведіть лад в д м ах, ам йте триво и, про-
женіть від себе різн маячню, до чливі підозри та самообмани і постарайтеся
змоделювати щасливе майб тнє. Ви чарівні, се с альні, тож б ти оханими та жа-
даними вам нічо о не заважає.

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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