
Крок назустріч
Влада та опозиція знайшли точки дотику для порозуміння 
заради збереження стабільності в державі

У парламенті й під ним зранку

було людно, у кулуарах — напру�

жено. Доки лідери фракцій ра�

дилися, депутатам залишалося

чекати. Часу для консультацій

до початку пленарного засідан�

ня виявилося замало, довелося

оголошувати додаткові перерви.

Загалом перемовини у Верхов�

ній Раді тривали понад дві годи�

ни. Емоцій додала новина про

рішення прем’єр�міністра Ми�

коли Азарова піти у відставку “з

метою створити додаткові мож�

ливості для суспільно�політич�

ного компромісу, заради мирно�

го врегулювання конфлікту”.

Президент України відставку

прийняв, доручивши нинішньо�

му складу Кабміну виконувати

свої обов’язки до початку робо�

ти новосформованого уряду.

Попри все, ранкові перегово�

ри за зачиненими дверима, що

тривали понад дві години, мали

результат: депутати скасували

закони, ухвалені на пленарному

засіданні у четвер, 16 січня, які й

стали одним із приводів для

штурму протестувальниками

Євромайдану вулиці Грушев�

ського у неділю, 19 січня. Зокре�

ма пішли у небуття норми про

заборону пересуватися колона�

ми більше п’яти машин, а також

про заборону вдягати маски,

каски й одяг, подібний до війсь�

кової форми, під час мирних за�

ходів протесту та масових акцій.

Відповідне рішення підтримали

356 народних депутатів. Водно�

час Верховна Рада ухвалила

кілька законопроектів, поданих

на заміну тих, що були у пакеті

документів 16 січня. Зокрема це

закони про кримінальну відпо�

відальність за руйнування пам’�

ятників воїнам�визволителям та

за заперечення чи виправдання

злочинів фашизму.

Народні депутати позитивно

оцінювали самий факт перших

кроків назустріч між владою та

опозицією. Зокрема лідер фрак�

ції Партії регіонів Олександр

Єфремов зазначив, що “немає

тих, хто переміг або програв... У

цілому, я думаю, виграли наше

суспільство, держава, люди,—

оскільки політичні сили знай�

шли компроміс і почули одна

одну”. У свою чергу, лідер фрак�

ції “Батьківщина” Арсеній Яце�

нюк наголосив, що робота тіль�

ки розпочинається. Зокрема

щодо внесення змін до Консти�

туції України. Саме він виголо�

сив вимогу створити спеціальну

парламентську комісію з напра�

цювання поправок до Основно�

го закону. Цю ідею підтримала і

фракція Партії регіонів.

У Верховній Раді цього дня ви�

рішувалася доля і України зага�

лом, і Києва зокрема. Призначе�

ний Президентом України голо�

вою КМДА, регіонал Володимир

Макеєнко саме так і прокомен�

тував свою участь у позачерговій

сесії: “Ситуація у Києві на 100 %

залежить від Верховної Ради сьо�

годні, чому я тут, прийшов у Вер�

ховну Раду, зареєструвався і го�

товий проголосувати за стабіль�

ність у Києві та в Україні. Це не є

проблема. Я виконую Конститу�

цію і буду працювати на одному

місці. Я вважаю своїм обов’яз�

ком стабілізацію ситуації і в Ки�

єві, і в державі. Я готовий голо�

сувати за те, що напрацює робо�

ча група. Зараз, у цей момент ви�

рішується історія нашої держа�

ви, і в цей момент я маю бути

тут”. На прохання прокоменту�

вати інформацію щодо створеної

активістами Євромайдану На�

родної ради, котра, за намірами

організаторів, має перебрати на

себе функції Київради, Володи�

мир Макеєнко зазначив, що “ми

діємо в рамках законів і Консти�

туції. Я впевнений, що сьогодні�

шнє засідання Верховної Ради

України внесе ясність в усі полі�

тичні питання, які є в державі і в

Києві, і в тому числі й ті, про які

кажете ви. Я впевнений, що з

сьогоднішнього дня буде все в

державі стабільно”. Пізніше він

повідомив, що після ухвалення

рішень Верховною Радою очікує

на реакцію Майдану, зокрем що�

до звільнення адміністративних

будівель. Потім, за його словами,

черга має дійти до ухвалення бю�

джету міста Києва, роботу над

яким уже розпочато: “а після

цього — знову бюджет, і знову

бюджет”. “Я веду переговори з

народними депутатами, обрани�

ми киянами від мажоритарних

округів, з нинішньою Київра�

дою, для того, щоб це питання

не політизувати, а одне єдине

питання проголосувати,— зазна�

чив Володимир Макеєнко. — Це

неправильно — бігати по яки�

хось залах по Києву, ховатися, я

хочу, щоб це було прозоро, щоб

усі ЗМІ, усі депутати, усі бажаючі

обговорили кожний рядок”.

Під вечір Верховна Рада мала

продовжити свою роботу, але

виявилось, що сторони ще не

досягли домовленостей і пере�

говори тривають. Тож Верховна

Рада вирішила продовжити по�

зачергову сесію на середу, 29

січня, аби ретельніше опрацю�

вати ті законопроекти, котрі є

предметом домовленостей. Зок�

рема це стосується законопро�

екту щодо амністії учасникам

масових акцій. Очікується, що

сьогодні засідання Верховної

Ради продовжиться об 11�й

ранку �

Засідання�Верховної�Ради�У�раїни�розпочалося�із�хвилини�мовчання�для�вшан�вання�за�иблих�протест�вальни�ів�

Столичні вулиці 
розчищають від снігу

Âäåíü, 28 ñ³÷íÿ, äî âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç çè-

ìîâîãî óòðèìàííÿ âóëèöü ì³ñòà ïðèñòóïèëà

61 áðèãàäà ïðàö³âíèê³â ÊÊ “Êè¿âàâòîäîð” ó

ñêëàä³ 431 îñîáè. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó êî-

ìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿. Òàì òàêîæ çàçíà÷èëè,

ùî çà íåîáõ³äíîñò³ çàëó÷àòèìåòüñÿ 244 îäè-

íèö³ ñïåöòåõí³êè, ïðèçíà÷åíî¿ äëÿ çèìîâîãî

óòðèìàííÿ âóëèöü.

Íàðàç³ øëÿõîâèêè ïðîäîâæàòü âèêîíóâà-

òè ðîáîòè ³ç âèâåçåííÿ ñí³ãó. Çîêðåìà áðè-

ãàäè ðîá³òíèê³â ïðàöþâàòèìóòü íà òàêèõ ä³-

ëÿíêàõ: âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà (Ãîëîñ³¿â-

ñüêèé ðàéîí); ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî (Äåñ-

íÿíñüêèé ðàéîí); âóë. Òè÷èíè òà âóë. Ãàãà-

ð³íà (Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí); Äí³ïðîâñüêèé

óçâ³ç òà áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè (Ïå÷åðñüêèé

ðàéîí); âóë. Ôåäîðîâà (Ñîëîì’ÿíñüêèé

ðàéîí); ïðîñï. Ïåðåìîãè, çîêðåìà ñí³ã âèâî-

çèòèìóòü ç áóëüâàðíî¿ ÷àñòèíè íà ä³ëÿíö³

â³ä ïëîù³ Ïåðåìîãè äî Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî

øëÿõîïðîâîäó (Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí);

âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüêà (Ïîä³ëüñüêèé

ðàéîí) òà ³íøèõ.

Òàêîæ ó âñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³ øëÿõîâèêè

ïðîäîâæàòü ðîç÷èùàòè â³ä ñí³ãó òðîòóàðè,

ï³ä’¿çäè äî çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó,

âõîäè äî ï³äçåìíèõ òà íàäçåìíèõ ï³øîõ³äíèõ

ïåðåõîä³â òà ³íø³ áàëàíñîâ³ òåðèòîð³¿ �

Під час сильних морозів 
у місті діятимуть пункти 
обігріву

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó

ì. Êèºâ³ ³íôîðìóþòü, ùî â ïåð³îä ñèëüíèõ

ìîðîç³â â óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³ áóäå âñòà-

íîâëåíî ïóíêòè îá³ãð³âó. Äî íèõ ìîæå çâåð-

íóòèñÿ êîæåí, õòî ïîòðåáóº äîïîìîãè ó ìî-

ðîçí³ äí³. Â óñ³õ ïóíêòàõ äëÿ íàäàííÿ äîïî-

ìîãè íàñåëåííþ ö³ëîäîáîâî ïåðåáóâàþòü

ðÿòóâàëüíèêè òà ïðàö³âíèêè ñîö³àëüíèõ

ñëóæá. Ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè,

çàáåçïå÷óâàòèìóòü ãàðÿ÷èì ÷àºì òà íàäàâà-

òèìóòü ïåðøó ìåäè÷íó äîïîìîãó.

Êð³ì òîãî, ñïåö³àë³ñòè Óïðàâë³ííÿ äåð-

æàâíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ ³íñïåêö³¿ â ñòîëèö³ îá-

ëàøòóâàëè 8 ïóíêò³â îá³ãð³âó íà â’¿çäàõ äî

Êèºâà.

Ïóíêòè âñòàíîâëþâàëè ³ç äîòðèìàííÿì

óñ³õ ïðàâèë ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè òà ñà-

í³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì. ¯õíÿ ä³ÿëüí³ñòü áó-

äå ïðèïèíåíà ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïåð³îäó

íèçüêèõ òåìïåðàòóð.

Çîêðåìà ìîá³ëüí³ ïóíêòè îá³ãð³âó â Êèºâ³

ðîçì³ùåí³ çà àäðåñàìè: Ïàðê Ñëàâè (Ïå÷åð-

ñüêèé ðàéîí); âóë. Êîøèöÿ, 3-á (Äàðíèöü-

êèé ðàéîí); âóë. Äîâæåíêà, 14 (Øåâ÷åíê³â-

ñüêèé ðàéîí); âóë. Êàñüÿíà, 7 (Ãîëîñ³¿âñüêèé

ðàéîí); ïðîñï. Ïåðåìîãè, 69/1 (Ñâÿòîøèí-

ñüêèé ðàéîí); âóë. Êèáàëü÷è÷à, 1 (Äí³ïðîâ-

ñüêèé ðàéîí); âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 35 (Ïîä³ëü-

ñüêèé ðàéîí); âóë. Ìàëèíîâñüêîãî, 6 (Îáî-

ëîíñüêèé ðàéîí); 55-é êâàäðàò Äí³ïðîâñüêî-

ãî ë³ñíèöòâà (Äåñíÿíñüêèé ðàéîí); ïðîñï.

Ãëóøêîâà, 1 (Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí) �

Через негоду водіїв просять
утриматись від поїздок 
власним автотранспортом

Çà ïðîãíîçîì Óêðà¿íñüêîãî ã³äðîìåòöåí-

òðó, 29 ñ³÷íÿ íà òåðèòîð³¿ Êèºâà òà Êè¿â-

ñüêî¿ îáëàñò³ î÷³êóºòüñÿ ïîã³ðøåííÿ ïîãîä-

íèõ óìîâ. Ñèíîïòèêè ïîïåðåäæàþòü ïðî

ñí³ãîïàäè é ïîðèâè â³òðó øâèäê³ñòþ 15—20

ì/ñ, îæåëåäèöþ íà äîðîãàõ. Òåìïåðàòóðà

âäåíü 29 ñ³÷íÿ ñÿãàòèìå —15°Ñ. Ó çâ’ÿçêó ³ç

ïîã³ðøåííÿì ïîãîäíèõ óìîâ ñòîëè÷íà âëàäà

çàêëèêàº âîä³¿â óòðèìàòèñÿ â³ä ïî¿çäîê âëàñ-

íèì àâòîòðàíñïîðòîì ó ïåð³îä ³íòåíñèâíèõ

ñí³ãîïàä³â, à òàêîæ íå çàëèøàòè ñâî¿ àâò³â-

êè îáàá³÷ äîð³ã òà ó íåïðèñòîñîâàíèõ äëÿ

öüîãî ì³ñöÿõ, àáè íå çàâàæàòè ðîáîò³ ñí³ãî-

ïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè �
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Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

С
коро центр Києва може бути звільнений від
барикад та наметів протестувальників. Вер�
ховна Рада на позачерговій сесії ухвалила
низку рішень, котрі стали результатом не�

простих переговорів. Але, визнають і у провладних
фракціях, і в опозиції, головна робота все ж попе�
реду.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про затвердження плану заходів

з підготовки і відзначення 200
річчя
від дня народження 

Тараса Шевченка
Розпорядження № 34 від 16 січня 2014 року

Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ", Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Указу Президента України від 11 квітня 2012 року № 257/2012 "Про додаткові за

ходи з підготовки та відзначення 200
річчя від дня народження Тараса Шевченка", постанови Верховної Ра

ди України від 19 червня 2013 року № 340
VІІ "Про підготовку та відзначення 200
річчя від дня народження
Тараса Григоровича Шевченка", розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 167

"Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200
річчя від дня народження Т. Г. Шевченка
та 150
річчя від дня його перепоховання", враховуючи наказ Міністерства культури України від 30 жовтня
2013 року № 1069 "Про введення в дію постанови колегії Міністерства культури України від 10.10.2013р.
№ 10/02" та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад

міністрації) від 30 грудня 2013 року № 2361 "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзна

чення 200
річчя від дня народження Тараса Шевченка", з метою гідного відзначення у 2014 році 200
річчя
від дня народження Т. Г. Шевченка, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Затвердити� план� мистець�их� та� ��ль-

т�рно-освітніх�заходів�з�під�отов�и�і�відзна-

чення�200-річчя�від�дня�народження�Тараса

Шевчен�а,�що�додається.

2.� Затвердити� перелі�� заходів� з� прове-

дення� ремонтних� і� реставраційних� робіт,

робіт�з�бла�о�строю�і�впоряд��вання�об'є�-

тів�та�місць,�пов'язаних�з�ім'ям�Тараса�Шев-

чен�а,�що�додається.

3.� Головним� розпорядни�ам� бюджетних

�оштів —� ви�онавцям� заходів,� передбаче-

них�п�н�тами�1�та�2�цьо�о�розпорядження,

врах�вати��ошти�с�ладання�бюджетних�за-

питів� на� 2014� рі�� в� межах� доведених� �ра-

ничних� обся�ів� видат�ів� для� забезпечення

проведення�заходів�з�під�отов�и�та�відзна-

чення�200-річчя�від�дня�народження�Тараса

Шевчен�а.

4.�Районним�в�місті�Києві�державним�ад-

міністраціям�розробити�та�затвердити�пла-

ни� заходів� з� під�отов�и� і� відзначення� 200-

річчя�від�дня�народження�Тараса�Шевчен�а

та�забезпечити�їх�фінанс�вання.

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

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

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

�оловам� районних� в�місті� Києві� державних

адміністрацій� забезпечити� під�отов��� та

проведення�заходів�щодо�відзначення�200-

річчя�від�дня�народження�Тараса�Шевчен�а.

6.� Департамент�� с�спільних� �ом�ні�ацій

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

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

забезпечити�висвітлення�в�засобах�масової

інформації�зміст��цьо�о�розпорядження.

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

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

з�ідно�з�розподілом�обов'яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�16.01.2014�№ 34

План 
мистецьких та культурно
освітніх заходів 

з підготовки і відзначення 200
річчя 
від дня народження Тараса Шевченка

Творчий�звіт�майстрів�мистецтв�та�аматорів�народно�о�мистецтва�міста�Києва

Департамент���льт�ри�

Гр�день�2014�ро��

Постанов�а� м�зично-поетичних� �омпозицій,� театралізованих� вистав,� �онцертних� про-

�рам�за�творами�Т.�Г.�Шевчен�а

Департамент���льт�ри�

м�ніципальні�театрально-�онцертні�за�лади�

2014�рі�

Концертна�про�рама�народно�о�артиста�У�раїни�Фемія�М�стафаєва�"Шевчен�ові�пісні"

Департамент���льт�ри�

Національна�філармонія�У�раїни�

Лютий�2014�ро��

Літерат�рно-мистець�ий�фестиваль�"Поетична�весна�в�Києві"� (спільно�з�Київсь�ою�ор-

�анізацією�Національної�спіл�и�письменни�ів�У�раїни)

Департамент���льт�ри�

Концертні�зали�за�ладів���льт�ри�та�освіти�міста�

Березень —�травень�2014�ро��

Міжнародний�фестиваль�"М�зичні�прем'єри�сезон�",�присвячений�200-річчю�від�дня�на-

родження�Тараса�Шевчен�а�(спільно�з�Київсь�ою�ор�анізацією�Національної�спіл�и��омпо-

зиторів�У�раїни)�

Департамент���льт�ри�

Національна�філармонія�У�раїни

Травень�2014�ро���

Третя�асамблея���раїнсь�ої�хорової�м�зи�и,�присвячена�200-річчю�від�дня�народження

Тараса�Шевчен�а

Департамент���льт�ри�

М�зей�видатних�діячів���раїнсь�ої���льт�ри�

Травень�2014�ро��

Концертно-мистець�а� про�рама� "Об'єднаймося� ж,� брати� мої"� (�� приміщенні� Оперної

ст�дії�Національної�м�зичної�а�адемії�У�раїни�ім.�П.�І.�Чай�овсь�о�о)

Департамент���льт�ри�

Театрально-�онцертний�

за�лад���льт�ри�"Київсь�ий�а�адемічний�театр�

��раїнсь�о�о�фоль�лор��"Бере�иня"�

Березень�2014�ро��

Фоль�лорно-мистець�е�свято�на�схилах�Дніпра,�вистав�а�творів�народних�майстрів�(за

�частю�Київсь�ої�ор�анізації�Національної�спіл�и�майстрів�народно�о�мистецтва).

Департамент���льт�ри�

Співоче�поле�Печерсь�о�о�ландшафтно�о�пар���

Травень�2014�ро��

XX�Фестиваль�мистецтв�"Шевчен�івсь�ий�березень".

Департамент���льт�ри�

Київсь�ий�інстит�т�м�зи�и�ім.�Р.�М.�Глієра�

Березень�2014�ро��

Вистав�а��ращих�робіт�арт-пленер��"Т.�Шевчен�о.�Молодий�по�ляд".

Департамент���льт�ри�

М�зей�історії�міста�Києва�

Бла�одійний�фонд�"Вели�а�родина"�

Березень�2014�ро��

За�лючний��онцерт�44-�о�сезон��Київсь�ої�дитячої�філармонії� "Квітневі�зір�и",�присвя-

чений�200-річчю�від�дня�народження�Тараса�Шевчен�а.

Департамент���льт�ри�

Національна�філармонія�У�раїни�

Квітень�2014�ро��

Свят�ові��онцерти,�присвячені�200-річчю�від�дня�народження�Тараса�Шевчен�а.

Департамент���льт�ри�

Вищі�та�почат�ові�спеціалізовані�мистець�і�

навчальні�за�лади�м.�Києва�

Березень�2014�ро��

Все��раїнсь�ий� �он��рс� �чнівсь�ої� х�дожньої� творчості� під� �аслом� "Об'єднаймося� ж,

брати�мої",�присвячений�Шевчен�івсь�им�дням.

Департамент���льт�ри�

Департамент�освіти�і�на��и,�

молоді�та�спорт��

Січень —�травень�2014�ро��

Все��раїнсь�ий��он��рс�ви�онавців�на�народних�інстр�ментах�"Весел�ове�розмаїття"

Департамент���льт�ри�

Почат�ові�спеціалізовані�мистець�і�

навчальні�за�лади�м.�Києва�

Березень�2014�ро��

Місь�ий�від�ритий��он��рс�"Безсмертне�слово�Кобзаря:�"У�вся�о�о�своя�доля�і�свій�шлях

широ�ий...".

Департамент���льт�ри�

Почат�ові�спеціалізовані�

мистець�і�навчальні�за�лади�м.�Києва�

Березень-�вітень�2014�ро��

Ци�л�мистець�их�заходів:��онцерти,�вистав�и�творчих�робіт,�творчі��он��рси�серед�ст�-

дентів�тощо.�Творчі�з�стрічі�з�ла�реатами�Національної�премії�У�раїни�імені�Траса�Шевчен-

�а.

Департамент���льт�ри

Київсь�а�дитяча�а�адемія�мистецтв

Протя�ом�2014�ро��

Ци�л�заходів�Шевчен�івсь�о�о�березня�"Не�вмирає�д�ша�наша,�не�вмирає�воля..."�(�он-

��рс�читців-де�ламаторів�та�дитячої�творчості�"Ід��з�дитинства�до�Тараса",�ци�л�відео�о-

дин� за� �інофільмом� "Тарас�Шевчен�о� "Заповіт",� ци�л� х�дожніх� �один� "Шевчен�о-х�дож-

ни�",�вистав�а�дитячої�творчості�за�мотивами�творів�Т.�Г.�Шевчен�а�тощо).

Департамент���льт�ри�

Центральна�бібліоте�а�

ім.�Т.�Г.�Шевчен�а�для�дітей�м.�Києва�

Протя�ом�2014�ро��

Літерат�рио-м�зичні�вечори,��ниж�ові�вистав�и,� тематичні�бесіди,� �он��рси�читців-де-

�ламаторів,�ци�ли�літерат�рних�та�відео��один,�вірт�альні�подорожі�та�інші.

Департамент���льт�ри�

П�блічні�бібліоте�и�м.�Києва�

Протя�ом�2014�ро��

Пере�ляд� тематичних� до��ментальних� та� х�дожніх� фільмів,� пов'язаних� з� ім'ям� Тараса

Шевчен�а.

Департамент���льт�ри�

Кінотеатри��ом�нальної�власності�м.�Києва�

Протя�ом�2014�ро��

Літерат�рні�вечори�пам'яті�Кобзаря�"Життя�і�творчість�Тараса�Шевчен�а",�радіотрансля-

ція�поезії,���раїнсь�ої�м�зи�и,�створеної�на�вірші�Т.�Г.�Шевчен�а.

Департамент���льт�ри�

Центральний�пар����льт�ри�

та�відпочин��,�Пар�и���льт�ри�та�відпочин���

"Перемо�а",�"Партизансь�а�слава"�

березень-вересень�2014�ро��

"Шевчен�о�мовами�національних�меншин":�Шевчен�івсь�і�читання���ви�онанні�представ-

ни�ів�етнічних��ромад�м.�Києва.

Департамент���льт�ри�

Перше�півріччя�2014�ро��

За�альномісь�ий��он��рс� "Квітни�мово —�зірнице�слова"� (��номінації� "Поезія� та�проза

творів�Т.�Г.�Шевчен�а���ви�онанні�представни�ів�з�числа�етнічних��ромад�м.�Києва���раїн-

сь�ою�мовою�та�мовами�національних�меншин").

Департамент���льт�ри�

Перше�півріччя�2014�ро��

Концертна�про�рама�з�творів�Кобзаря���во�альном��ви�онанні�творчих��оле�тивів�етніч-

них��ромад�м.�Києва.

Департамент���льт�ри�
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Протя�ом�2014�ро��

Видання�дис���творів�Кобзаря���во�альном��ви�онанні�творчих��оле�тивів�етнічних��ро-

мад�м.�Києва.

Департамент���льт�ри�

Протя�ом�2014�ро��

XIII�місь�ий��он��рс�читців�поезії�Тараса�Шевчен�а�(спільно�з�Національним�м�зеєм�Та-

раса�Шевчен�а).

Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�

Березень�2014�ро��

Фестиваль� дитячих� хорових� �оле�тивів� на� Співочом�� полі� Печерсь�о�о� ландшафтно�о

пар���"Дитяче�співоче�поле�"Тарасова�пісня"

Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��

Травень�2014�ро��

Мистець�ий�прое�т�"Шевчен�івсь�і�етюди".�Вистав�а�творів�образотворчо�о�та�де�ора-

тивно-при�ладно�о�мистецтва.

Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��

Протя�ом�2014�ро��

Місь�ий��он��рс-вистав�а�"Тарасовими�шляхами",�присвячений�творчості�Кобзаря.

Департамент�освіти�і�на��и,молоді�та�спорт�

Березень —�травень�2014�ро��

Молодіжний�фор�м�"Тарас�Шевчен�о�і�світ".

Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��

Березень�2014�рі�

Місь�ий� етап� Міжнародно�о� мовно-літерат�рно�о� �он��рс�� �чнівсь�ої� та� ст�дентсь�ої

молоді�імені�Тараса�Шевчен�а.

Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�

Січень —�лютий�2014�ро��

Виховні� �одини,� ле�ції,� на��ово-пра�тичні� �онференції,� вечори� пам'яті,� творчі� з�стрічі,

�р��лі�столи�та�семінари�для��чителів,�літерат�рно-мистець�і�вечори,��он��рси,�присвяче-

ні�200-річчю�від�дня�народження�Тараса�Шевчен�а�та�вшан�ванню�пам'яті�Вели�о�о�Коб-

заря

Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��

Протя�ом�2014�ро��

Ор�анізація��ниж�ових�та�х�дожніх�виставо�,�тематичних�е�спозицій���ш�ільних�бібліо-

те�ах.

Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��

Протя�ом�2014�ро��

Ор�анізація� е�с��рсій� до� міста� Канева� та� відвід�вання� Національно�о� м�зею� Тараса

Шевчен�а�ш�олярами.

Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��

Протя�ом�2014�ро��

Проведення�творчо�о��он��рс��"Т.�Г.�Шевчен�о —�наш�милий,�наш�любий".

Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��

Київсь�ий�місь�ий�центр�сім'ї�"Родинний�дім"�

Березень�2014�ро��

Спільно�з�представни�ами��ромадсь�их�ор�анізацій�виїзд� і�по�ладання��вітів�на�мо�илі

Т.�Г.�Шевчен�а�в�м.�Каневі�та�вшан�вання�родини�в�с.�Шевчен�ове.

Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��

Київсь�ий�місь�ий�центр�сім'ї�"Родинний�дім"�

Березень�2014�ро��

Ор�анізація� та� проведення� бла�одійних� ��льт�рно-просвітниць�их� заходів,� тематичних

бесід,�по�аз���інофільмів�відповідної�темати�и,�оформлення�тематичних�стендів�про�жит-

тя�та�творчість�Тараса�Шевчен�а�з�на�оди�відзначення�200-річчя�від�дня�народження�по-

ета —���Київсь�ом��місь�ом��палаці�ветеранів,�б�дин�ах-інтернатах.

Департамент�соціальної�політи�и�

Протя�ом�2014�ро��

Літерат�рно-творчий�вечір�з�на�оди�200-річчя�від�дня�народження�Тараса�Шевчен�а�за

�частю�жіночо�о�а�тив��міста�Києва,�членів��ромадсь�их�ор�анізацій�жіно�,�інвалідів�та�ве-

теранів.

Управління���справах�жіно�,�інвалідів,�

ветеранів�війни�та�праці�

Київсь�ий�місь�ий�Центр�роботи�з�жін�ами�

Березень�2014�ро��

Ор�анізація�вистав�и�робіт�членів��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів�з�на�оди�200-річчя

від�дня�народження�Тараса�Шевчен�а.

Управління���справах�жіно�,�інвалідів,�ветеранів�війни�

та�праці�

Лютий —��вітень�2014�ро���

Розроб�а�тематичних�е�с��рсій�по�шевчен�івсь�их�місцях�в�м.�Києві,�висвітлення�та�по-

п�ляризація�життя�Т.�Г.�Шевчен�а,�е�с��рсія�до�м.�Канева.

Управління�т�ризм���

Протя�ом�2014�ро��

Забезпечення�широ�о�о�інформ�вання�населення�міста�Києва�про�проведення�заходів�з

на�оди�200-річчя�з�дня�народження�Тараса�Шевчен�а.

Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій�Управління�

інформаційно�о�забезпечення�та�дост�п��

до�п�блічної�інформації�

Протя�ом�2014�ро��

Урочиста�церемонія�по�ладання��вітів�до�пам'ятни�а�Тарас��Шевчен���за��частю��ерів-

ництва�держави�та�міста�Києва.

Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій

9�березня�2014�ро��

Розміщення�соціальної�ре�лами�з�на�оди�відзначення�ювілею�Т.�Шевчен�а�на�відповід-

них�ре�ламних�носіях.

Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій�

КП�"Київсь�ий�метрополітен"�

Протя�ом�2014�ро��

Видання�творів�Т.�Г.�Шевчен�а�та��ни��про�йо�о�життєдіяльність�(спільно�з�Київсь�ою�ор-

�анізацією�Національної�спіл�и�письменни�ів�У�раїни).

Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій�

Протя�ом�2014�ро��

Започат��вання�спеціальних�тематичних�р�бри����теле-� і�радіопередачах�про�життя�та

творчість�Т.�Г.�Шевчен�а.

Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій�

КП�Київсь�ої�місь�ої�ради�

"Теле�омпанія�"Київ"�

КП�"Радіостанція�"Голос�Києва"�

Протя�ом�2014�ро��

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�16.01.2014�№ 34

Перелік заходів 
з проведення ремонтних і реставраційних робіт,

робіт з благоустрою і впорядкування об'єктів та місць,
пов'язаних з ім'ям Тараса Шевченка

Забезпечити�здійснення�ремонт��та�реставрації�існ�ючих�пам'ятни�ів,�пам'ятних�зна�ів�та

меморіальних�дощо��Т.�Г.�Шевчен�а,�а�та�ож�впоряд��вання�приле�лої�до�них�території

Управління�охорони���льт�рної�спадщини

Голови�районних�в�місті�Києві

державних�адміністрацій

До�03.03.2014

Забезпечити�постійний��онтроль�за�станом�бла�о�строю�об'є�тів�та�місць,�пов'язаних�з

ім'ям�Т.�Г.�Шевчен�а

Департамент�місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�

природно�о�середовища�

Голови�районних�в�місті�Києві�державних�

адміністрацій�

Протя�ом�2014�ро��

Привести�в�належний�санітарно-технічний�стан�територію�площі�Тараса�Шевчен�а�(від-

новлення�зелених�насаджень,�влашт�вання��вітни�ів,�відновлення��азонів,�ремонт�асфаль-

тово�о�по�риття,�з�пино���ромадсь�о�о�транспорт�,�фасадів�б�дівель�тощо)

Департамент�місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�

природно�о�середовища�

Подільсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація�

Оболонсь�а�районна�в�місті�Києві�

державна�адміністрація�

Департамент�транспортної�інфрастр��т�ри�

КО�"Київзеленб�д",�КП�"Київпастранс",�

Ком�нальна��орпорація�"Київавтодор"�

До�03.03.2014

Забезпечити� �онтроль�за�приведенням�в�належний�санітарно-технічний�стан� території

пар���ім.�Тараса�Шевчен�а�(відновлення��азонів,�зелених�насаджень�тощо)

КО�"Київзеленб�д"

Шевчен�івсь�а�районна�в�місті�Києві

` державна�адміністрація

Постійно�

Завершити�ре�онстр��цію�б�львар�� Тараса�Шевчен�а� (ре�онстр��цію�о�орожі,� віднов-

лення�зелених�насаджень,��поряд��вання�доріжо��тощо)

КО�"Київзеленб�д"�

Шевчен�івсь�а�районна�

в�місті�Києві�державна�адміністрація�

До�03.03.2014

Привести�до�належно�о�санітарно-технічно�о�стан��вихід�зі�станції�метро�"Тараса�Шев-

чен�а"�та�приле�л��до�неї�територію�по�в�л.�Межи�ірсь�ій.

Департамент�місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�

природно�о�середовища�КП�"Київсь�ий�метрополітен"

Подільсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�

адміністрація�

До�03.03.2014

Здійснити�необхідні�роботи�щодо�бла�о�строю�в�лиці�Тараса�Шевчен�а�в�с.�Троєщина

Деснянсь�а�районна�в�місті�Києві

державна�адміністрація�

До�03.03.2014

Здійснити�необхідні�роботи�щодо�бла�о�строю�в�лиці�Тараса�Шевчен�а�в�мі�рорайоні�Ж�ляни

Солом'янсь�а�районна�в�місті�Києві�державна

адміністрація�

До�03.03.2014

Здійснити�необхідні�роботи�щодо�бла�о�строю�в�лиці�Тараса�Шевчен�а�в�мі�рорайоні�Бортничі

Дарниць�а�районна�в�місті�Києві

державна�адміністрація,�

До�03.03.2014

Здійснити�заходи�щодо�бла�о�строю�приле�лої�території��інотеатр��ім.�Т.�Шевчен�а�та

ремонт��вхідної��р�пи�б�дівлі.

КП�"Кінотеатр�ім.�Т.�Шевчен�а"

Департамент���льт�ри

До�03.03.2014

Здійснити��онтроль�за�ви�онанням�термінових�ремонтних�робіт�о�орожі�Ботанічно�о�са-

д�� ім.�О.�Фоміна�Київсь�о�о� національно�о� �ніверситет�� імені� Тараса�Шевчен�а� (вздовж

б�львар��Тараса�Шевчен�а).

Департамент�місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�

природно�о�середовища�

Шевчен�івсь�а�районна�

в�місті�Києві�державна�адміністрація�

До�03.03.2014

Здійснити��онтроль�за�ви�онанням�ремонтно-реставраційних�робіт���Національном��м�-

зеї�Тараса�Шевчен�а�та�йо�о�філіях�з�метою�своєчасно�о�проведення�виставо��та�е�спо-

зицій�з�на�оди�200-річчя�від�дня�народження�Тараса�Шевчен�а

КП�"Житлоінвестб�д-УКБ"

Департамент�б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення

До�03.03.2014

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Про зміни у складі постійно діючої робочої групи 
з перевірки економічної обгрунтованості тарифів 

на житлово
комунальні послуги в місті Києві
Розпорядження № 21 від 14 січня 2013 року

У зв'язку з кадровими змінами, з метою перевірки економічної обґрунтованості тарифів на житлово
ко

мунальні послуги, які було підвищено у 2013 році, та посилення контролю за цінами/тарифами на житлово

комунальні послуги:



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 4 29 січня 2014 року

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

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 15 січня 2013 року № 42  
"Про реконструкцію будівель 

Київського міського перинатального центру — 
структурного підрозділу, Київського міського центру 

репродуктивної та перинатальної медицини 
на просп. Героїв Сталінграда, 16 

в Оболонському районі"
Розпорядження № 22 від 14 січня 2014 року

Відповідно до ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою своєчасного вве

дення об'єкта в експлуатацію, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести� до� розпорядження� ви�онавчо�о

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�15�січня

2013� ро���№ 42� "Про� ре�онстр��цію� б�ді-

вель� Київсь�о�о� місь�о�о� перинатально�о

центр� —� стр��т�рно�о� підрозділ�� Київ-

сь�о�о� місь�о�о� центр�� репрод��тивної� та

перинатальної� медицини� на� просп.� Героїв

Сталін�рада,�16�в�Оболонсь�ом��районі"�та-

�і�зміни:

п�н�т�1�ви�ласти���та�ій�реда�ції:�

"1.�Здійснити�до�31.12.2014�прое�т�ван-

ня� та� ре�онстр��цію� б�дівель� Київсь�о�о

місь�о�о� перинатально�о� центр� —� стр��-

т�рно�о� підрозділ�� Київсь�о�о� місь�о�о

центр�� репрод��тивної� та� перинатальної

медицини�на�просп.�Героїв�Сталін�рада,�16

в�Оболонсь�ом��районі".

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

1.� Затвердити� зміни� до� с�лад�� постійно� ді-

ючої�робочої��р�пи�з�перевір�и�е�ономічної�об-

ґр�нтованості� тарифів� на� житлово-�ом�нальні

посл��и�в�місті�Києві,�затверджено�о�розпоря-

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

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

від�01�липня�2013�ро���№ 1085,�ви�лавши�йо�о

в�новій�реда�ції,�що�додається.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Крамарен-

�а�Р.�М.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�01.07.2013�№ 1085

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�14.01.2014�№ 21

СКЛАД
постійно діючої робочої групи з перевірки економічної обґрунтованості 

тарифів на житлово
комунальні послуги в місті Києві
Крамарен�о

Р�слан�Михайлович� заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації,��олова��робочої��р�пи

Поворозни��

Ми�ола�Юрійович� дире�тор�Департамент��е�ономі�и�та�

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

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

адміністрації),�заст�пни���олови�робочої��р�пи

Ястр�бинсь�ий�

Василь�Іванович заст�пни��дире�тора�Департамент� —�

начальни���правління�цінової�політи�и�

Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�

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

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

се�ретар�робочої��р�пи

Новиць�ий�

Дмитро�Юрійович дире�тор�Департамент��житлово-�ом�нальної�

інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

Литовчен�о�

Інна�Гри�орівна заст�пни���олови�Київсь�о�о�місь�о�о

територіально�о�відділення�Антимонопольно�о

�омітет��У�раїни

Бой�о

Наталія�Іполитівна начальни��Першо�о�відділ��досліджень�

і�розслід�вань�Київсь�о�о�місь�о�о

територіально�о�відділення�

Антимонопольно�о��омітет��У�раїни

Хен�ін

Єв�ен�Юрійович завід�вач�се�тор����м.�Києві�Державної�інспе�ції�

У�раїни�з��онтролю�за�цінами

Іщ��

Оле��Васильович заст�пни���олови�Голосіївсь�ої�районної�

в�місті�Києві�державної�адміністрації

К�зьмен�о

Анатолій�Михайлович заст�пни���олови�Дарниць�ої�районної�

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Пориць�ий

Ми�ола�Ми�олайович заст�пни���олови�Деснянсь�ої�районної�

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Дейне�а�

Оль�а�Петрівна перший�заст�пни���олови�Дніпровсь�ої�

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Мос�алевсь�ий�

Станіслав�Володимирович заст�пни���олови�Оболонсь�ої�районної�

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Сандраць�ий�

Валерій�Гри�орович заст�пни���олови�Печерсь�ої�районної�

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Бойчен�о

Оле��Климентійович перший�заст�пни���олови�Подільсь�ої�

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Морозов

Володимир�Гри�орович перший�заст�пни���олови�Святошинсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Лапань

Андрій�Гри�орович перший�заст�пни���олови�Солом’янсь�ої�

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Малихін

Оле�сандр�Володимирович перший�заст�пни���олови�Шевчен�івсь�ої�

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Про уповноваження заступника голови 
Київської міської державної 

адміністрації Крамаренка Р. М. 
на підписання договору про співробітництво 

між Комунальною науково
дослідною установою 
"Науково
дослідний інститут 

соціально
економічного розвитку міста", 
Товариством з обмеженою відповідальністю 

"Науковий парк Київського національного 
економічного університету" 

та виконавчим органом 
Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією) 
Розпорядження № 24 від 14 січня 2014 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою покращення наукового
потенціалу та території міста Києва:

1.� Уповноважити� заст�пни�а� �олови� Київ-

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� Крама-

рен�а�Р�слана�Михайловича�на�підписання�до-

�овор��про�співробітництво�між�Ком�нальною

на��ово-дослідною� �становою� "На��ово-до-

слідний� інстит�т� соціально-е�ономічно�о�роз-

вит���міста",�Товариством�з�обмеженою�відпо-

відальністю�"На��овий�пар��Київсь�о�о�націо-

нально�о�е�ономічно�о��ніверситет�"�та�ви�о-

навчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради� (Київ-

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

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

дження�залишаю�за�собою.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про зарахування 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
зовнішніх будинкових інженерних 

мереж та обладнання 
КП "Житлоінвестбуд — УКБ"

Розпорядження № 25 від 14 січня 2014 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 №114/4200), з метою надійного утримання та якісного обслуговуван

ня інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Зарах�вати� безоплатно� до� �ромади

міста� Києва� і� передати� �� володіння� та� �о-

рист�вання�п�блічном��а�ціонерном�� това-

риств�� "Київенер�о"� зовнішні� б�дин�ові� ін-

женерні�мережі�та�обладнання�з�ідно�з�до-

дат�ом�до�цьо�о�розпорядження�в�межах�та

на��мовах,�визначених�У�одою�щодо�реалі-

зації� прое�т�� �правління� та� реформ�вання

енер�етично�о� �омпле�с�� м.� Києва� від� 27

вересня�2001�ро���(зі�змінами�та�доповнен-

нями),� я�а� ��ладена� між� п�блічним� а�ціо-

нерним� товариством� "Київенер�о"� та� Київ-

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

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

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

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

адміністрації)� забезпечити� приймання —

передач��зовнішніх�б�дин�ових� інженерних

мереж�та�обладнання,�зазначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�на��мовах,�визначе-

них�відповідною�У�одою.

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

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Гол�бчен�а�А.�К.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 14.01.2014 № 30

ПОРЯДОК 
організації чергування керівництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його
структурних підрозділів на робочих місцях у святкові та неробочі дні

1. Цей порядо визначає за альні засади та механізм ор анізації чер вання олови, першо-
о заст пни а олови, заст пни ів олови, заст пни а олови Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації — ерівни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), ерівни ів та заст пни ів ерівни ів стр т рних підрозділів ви онав-

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 529 січня 2014 року

Про виконання робіт 
з реконструкції кабельних мереж напругою 10 кВ 

на вулицях Дружківській, Омеляна Горбачова, 
проспекті Перемоги 

у Святошинському районі
Розпорядження № 26 від 14 січня 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної
діяльності", "Про благоустрій населених пунктів", "Про дорожній рух", розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та шляхо3
во3транспортних спорудах міста", з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві,
враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБ3
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" від 27 вересня 2013 року № 030/5238176, в межах функ3
цій органу місцевого самоврядування:

1. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ-
СТВУ "КИЇВЕНЕРГО" (далі — ПАТ "КИЇВЕНЕ-
РГО") здійснити за власні ошти відповідно
до розробленої та затвердженої в становле-
ном поряд прое тно- ошторисної до -
ментації з 15 січня 2014 ро до 28 листопа-
да 2014 ро ви онання робіт з ре онстр ції
абельних мереж напр ою 10 В з част о-
вим розриттям трот арів на в лицях Др ж ів-
сь ій, Омеляна Горбачова, проспе ті Пере-
мо и та проїзної частини в лиці Омеляна Гор-
бачова з част овим обмеженням р х транс-
порт .
Перехід проїзної частини в лиці Омеляна

Горбачова здійснити від ритим способом.
2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО":
2.1. Забезпечити дотримання вимо чинно-

о за онодавства щодо поряд ви онання
б дівельних робіт.
2.2. Розробити та по одити в правлінні

ДАІ ГУ МВС У раїни в м. Києві схем тимча-
сової ор анізації дорожньо о р х .
2.3. Під час ви онання б дівельних робіт

необхідно забезпечити вільний і безпечний
прохід пішоходів та проїзд автотранспорт до
приле лих б дин ів і станов, встановивши
відповідн о орож , а та ож разі необхідно-
сті пішохідні міст и шириною не менше 1,5 м.
2.4. Роботи, зазначені п н ті 1 цьо о роз-

порядження, разі необхідності ви он вати в
тризмінном режимі, забезпеч ючи проїзд
автотранспорт не менше ніж 3,5 м.
2.5. 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.
2.6. Після завершення робіт відновити по-
риття проїзних частин (заїзди двори) за ти-
пом існ ючо о, по риття трот арів на повн
ширин відновити фі рними елементами
мощення (ФЕМ) та передати їх за а том о-
м нальном підприємств "Шляхово-е спл -
атаційне правління по ремонт та триман-
ню автомобільних шляхів та спор д на них
Святошинсь о о район " м. Києва.
3. Відповідальність за своєчасне та безава-

рійне ви онання робіт по ласти на заст пни-
а дире тора з забезпечення виробництва
СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗ-
ДІЛУ "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" Головатен а С. М.
4. 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 виконання робіт 
з реконструкції кабельних мереж напругою 10 кВ 

на вулицях Борщагівській, Маміна3 Сибіряка, 
Виборзькій, Гарматній, Академіка Янгеля, Желябова, 
Індустріальній, Петра Нестерова, проспекті Перемоги, 

у провулку Ковальському 
в Шевченківському районі

Розпорядження № 27 від 14 січня 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної
діяльності", "Про благоустрій населених пунктів", "Про дорожній рух", розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та шляхо3
во3транспортних спорудах міста", з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві
та враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" від 27 вересня 2013 року № 030/5238177, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ-
СТВУ "КИЇВЕНЕРГО" (далі — ПАТ "КИЇВЕНЕ-
РГО") здійснити за власні ошти відповідно
до розробленої та затвердженої в становле-
ном поряд прое тно- ошторисної до -
ментації з 15 січня 2014 ро до 28 листопа-
да 2014 ро ви онання робіт з ре онстр ції
абельних мереж напр ою 10 В з част о-
вим розриттям трот арів на в лицях Борща-
івсь ій, Маміна- Сибіря а, Виборзь ій, Гар-
матній, А адемі а Ян еля, Інд стріальній,
Петра Нестерова, проспе ті Перемо и, про-
в л Ковальсь ом та проїзних частин в -
лиць Маміна- Сибіря а, А адемі а Ян еля, Ін-
д стріальної, Желябова, Петра Нестерова,
пров л Ковальсь ом з част овим обме-
женням р х транспорт .
Перехід проїзних частин в лиць Маміна-

Сибіря а, А адемі а Ян еля, Інд стріальної,
Желябова, Петра Нестерова, пров л Ко-
вальсь о о здійснити від ритим способом.
Перехід проїзних частин проспе т Пере-

мо и, в лиці Борща івсь ої здійснити за ри-
тим способом — методом оризонтально о
б ріння.
2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО":
2.1. Забезпечити дотримання вимо чинно-

о за онодавства щодо поряд ви онання
б дівельних робіт.
2.2. Розробити та по одити в правлінні

ДАІ ГУ МВС У раїни в м. Києві схем тимча-
сової ор анізації дорожньо о р х .
2.3. Під час ви онання б дівельних робіт

необхідно забезпечити вільний і безпечний

прохід пішоходів та проїзд автотранспорт до
приле лих б дин ів і станов, встановивши
відповідн о орож , а та ож разі необхідно-
сті пішохідні міст и шириною не менше 1,5 м.
2.4. Роботи, зазначені п н ті 1 цьо о роз-

порядження, при необхідності ви он вати в
тризмінном режимі, забезпеч ючи проїзд
автотранспорт не менше ніж 3,5 м.
2.5. 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.
2.6. Після завершення робіт відновити по-
риття проїзних частин (заїзди в двори) за ти-
пом існ ючо о, по риття трот арів на повн
ширин відновити фі рними елементами
мощення (ФЕМ) та передати їх за а том о-
м нальном підприємств "Шляхово-е спл -
атаційне правління по ремонт та триман-
ню автомобільних шляхів та спор д на них
Шевчен івсь о о район " м. Києва.
3. Відповідальність за своєчасне та безава-

рійне ви онання робіт по ласти на заст пни-
а дире тора з забезпечення виробництва
СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗ-
ДІЛУ "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" Головатен а С. М.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

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

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про продовження строку дії дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 29 від 14 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 рек3
лами в місті Києві1, 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. Продовжити стро дії дозволів на розмі-
щення зовнішньої ре лами (далі — дозволи)
з ідно з додат ом до цьо о розпорядження
іль ості 3 дозволи.
2. Відповідальність за розміщення та е с-

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

я их продовжено з ідно з додат ом до цьо-
о розпорядження, є дійсними до за інчен-
ня стро їх дії, а випад змін за аль-
номісь их вимо ах (підходах) щодо розта-

ш вання зовнішньої ре лами, я і з мовлю-
ють неможливість розташ вання відповід-
них 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 оі 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

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 17836!07!П!1 ТОВ "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 17/5

2. 17745!07 ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 88

3. 17837!07!П!1 ТОВ "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 6

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 14.01.2014 № 29

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

Про організацію чергування керівництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та його структурних підрозділів на робочих місцях
у святкові та неробочі дні

Розпорядження № 30 від 14 січня 2014 року
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 року № 254 "Про затвердження Ти3

пового порядку організації чергування керівників і заступників керівників центральних та місцевих органів
виконавчої влади на робочих місцях у святкові дні для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією наслід3
ків надзвичайних ситуацій", з метою забезпечення безперебійної роботи міського господарства та належ3
ної життєдіяльності міста Києва у святкові та неробочі дні:

1. Затвердити Порядо ор анізації чер -
вання ерівництва ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) та йо о стр т рних підроз-
ділів на робочих місцях свят ові та неробо-
чі дні, що додається.
2. Департамент місь о о бла о строю та

збереження природно о середовища ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) забез-
печити розроб та подання на затвердження
олові Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції інстр цій першо о заст пни а олови, за-
ст пни ів олови, заст пни а олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації — ерівни а
апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції), я і здійснюють чер вання свят ові та
неробочі дні, з врах ванням вимо Поряд ,
затверджено о цим розпорядженням.
3. Стр т рним підрозділам ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) затвердити інст-
р ції посадових осіб, я і здійснюють чер -
вання свят ові та неробочі дні, з врах ван-
ням вимо Поряд , затверджено о цим роз-
порядженням.

4. Головам районних в місті Києві держав-
них адміністрацій місячний стро розроби-
ти та затвердити поряд и ор анізації чер -
вання ерівництва районних в місті Києві дер-
жавних адміністрацій на робочих місцях
свят ові та неробочі дні, інстр ції посадових
осіб, я і здійснюють чер вання та і дні, з
врах ванням вимо Поряд , затверджено о
цим розпорядженням.
5. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації — ерівни апарат ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації), оло-
вам районних в місті Києві державних адмі-
ністрацій забезпечити розроб , затверджен-
ня в становленом поряд рафі ів чер -
вань та їх передач відповідальном чер ово-
м апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації), ом нальній бюджетній станові
"Конта тний центр міста Києва" не пізніше
ніж за 10 днів до свят ових та неробочих днів.
6. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), я і здійснюють
чер вання на робочих місцях свят ові та неробочі дні (далі — посадові особи, я і здійсню-
ють чер вання), для оперативно о та ефе тивно о вирішення питань, пов'язаних з лі відацією
наслід ів надзвичайних сит ацій, їх попередження, забезпечення безперебійної роботи місь-
о о осподарства та належної життєдіяльності міста Києва.
2. Чер вання ор анізов ється з метою:
оперативно о прийняття рішень та ор анізації робіт, пов'язаних з лі відацією наслід ів над-

звичайних сит ацій, їх попередженням та інших сит ацій, що впливають на належне ф н ціо-
н вання місь о о осподарства, життєдіяльність міста Києва;
ор анізації взаємодії і оординації дій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої

місь ої державної адміністрації) з районними в місті Києві державними адміністраціями, тери-
торіальними підрозділами центральних ор анів ви онавчої влади, підприємствами, станова-
ми, ор анізаціями міста щодо лі відації наслід ів надзвичайних сит ацій, їх попередження та
інших сит ацій, що впливають на належне ф н ціон вання місь о о осподарства, життєдіяль-
ність міста Києва.
3. Графі чер вання посадових осіб, я і йо о здійснюють, затвердж ється розпорядженням

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).
Під отов зазначено о рафі а чер вання та відповідно о прое т розпорядження здійс-

нює правління ор анізаційної роботи апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації).
Не менш я за десять днів до свят ових та неробочих днів рафі чер вання доводиться до

відома посадових осіб, я і здійснюють чер вання.
4. Не пізніше ніж за п'ять днів до свят ових та неробочих днів рафі чер вання надсила-

ється до Кабінет Міністрів У раїни, відповідально о чер ово о апарат ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) (далі — відповідальний чер-
овий апарат ), ом нальної бюджетної станови "Конта тний центр міста Києва", районних в
місті Києві державних адміністрацій.
5. Для забезпечення чер вання на належном рівні посадові особи, я і здійснюють чер -

вання, забезпеч ються довідни ами телефонів ерівництва районних в місті Києві державних
адміністрацій, ерівництва територіальних підрозділів центральних ор анів ви онавчої влади в
м. Києві, "я і здійснюють чер вання, рят вальних підрозділів, ом нальних сл жб, правоохо-
ронних ор анів та медичних станов.
6. Ком нальна бюджетна станова "Конта тний центр міста Києва" зобов'язана інформ ва-

ти посадових осіб, я і здійснюють чер вання, відповідально о чер ово о апарат о 10:00,
14:00, 16:00 про стан надходження повідомлень про за роз вини нення або вини нення над-
звичайних сит ацій та інших сит ацій, що мож ть вплин ти на належне ф н ціон вання місь-
о о осподарства та життєдіяльність міста Києва, я що іншо о не потреб є оперативна сит -
ація.
7. Посадові особи, я і здійснюють чер вання ( олова, перший заст пни олови, заст пни-
и олови, 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) повинні по-
стійно підтрим вати зв'язо з відповідальним чер овим апарат .
У випад вини нення надзвичайної сит ації, іншої сит ації, що може вплин ти на належне

ф н ціон вання місь о о осподарства, життєдіяльність міста Києва зазначені посадові особи,
я і здійснюють чер вання, ор анізов ють проведення моніторин стан ви онання робіт, по-
в'язаних з лі відацією наслід ів та их сит ацій та підтрим ють зв'язо із відповідальною поса-
довою особою Кабінет Міністрів У раїни.
8. Посадові особи, я і здійснюють чер вання ( ерівни и та заст пни и ерівни ів стр т р-

них підрозділів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації), повинні постійно підтрим вати зв'язо з оловою, першим заст пни ом олови, заст п-
ни ами олови, заст пни ом олови Київсь ої місь ої державної адміністрації — ерівни ом
апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації),
я і здійснюють чер вання, відповідальним чер овим апарат , ерівництвом районних в місті
Києві державних адміністрацій, я е здійснює чер вання.
9. У разі вини нення або за рози вини нення надзвичайних сит ацій чи інших сит ацій, що

впливають на нормальне ф н ціон вання місь о о осподарства, життєдіяльність міста Києва,
посадова особа, я а здійснює чер вання зобов'язана:
ор аніз вати робот з лі відації наслід ів надзвичайних сит ацій, їх попередження та інших

сит ацій, що мож ть вплин ти на належне ф н ціон вання місь о о осподарства, життєдіяль-
ність міста Києва, забезпечити постійний онтроль за ходом ви онання зазначеної роботи, в
том числі в разі необхідності виїхати на місце вини нення надзвичайної сит ації чи іншої си-
т ації, що впливає на нормальне ф н ціон вання місь о о осподарства, життєдіяльність міс-
та Києва;
зал чити разі потреби необхідних фахівців відповідно до хара тер вини нення або за ро-

зи вини нення надзвичайних сит ацій чи інших сит ацій, що впливають на належне ф н ціо-
н вання місь о о осподарства та життєдіяльність міста Києва, забезпечити не айне інформ -
вання відповідних територіальних підрозділів центральних ор анів ви онавчої влади;
ор аніз вати збирання та оброб інформації про хара тер надзвичайної сит ації чи іншої

сит ації, що впливає на належне ф н ціон вання місь о о осподарства та життєдіяльність
міста Києва, її масштаби, можливість розвит , наслід и, наявність жертв і потерпілих тощо.
9. Посадові особи, я і здійснюють чер вання, при за розі або вини ненні надзвичайної си-

т ації державно о рівня чер ють до збор в повном с ладі постійної омісії з питань техно-
енно-е оло ічної безпе и та надзвичайних сит ацій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації) та забезпеч ють ви онання План реа вання на
надзвичайні сит ації державно о рівня, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни
від 16 листопада 2001 ро № 1567.
10. Ор анізацію взаємодії та оперативний зв'язо між посадовими особами, я і здійснюють

чер вання, ерівництвом районних в місті Києві державних адміністрацій, я е здійснює чер-
вання, забезпеч є відповідальний чер овий апарат .
11. Відповідальний чер овий апарат :
забезпеч є оперативний зв'язо між посадовими особами, я і здійснюють чер вання, е-

рівництвом районних в місті Києві державних адміністрацій, я е здійснює чер вання;
оперативно інформ є посадових осіб, я і здійснюють чер вання, ерівництво районних в

місті Києві державних адміністрацій, я е здійснює чер вання, про за роз вини нення або ви-
ни нення надзвичайних сит ацій та інших сит ацій, що мож ть вплин ти на належне ф н ціо-
н вання місь о о осподарства, життєдіяльність міста Києва.
12. Порядо під отов и та подання звітності про чер вання визначається розпорядженням

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

Заступника голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 31 від 14 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 рек3
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон3
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ3
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Надати дозволи на розміщення зовніш-
ньої ре лами (далі — дозволи) з ідно з до-
дат ом до цьо о розпорядження іль ості
17 дозволів.
2. Відповідальність за розміщення та е с-

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

додат ом до цьо о розпорядження, є дійсни-
ми до за інчення стро їх дії, а випад змін
за альномісь их вимо ах (підходах) щодо

розташ вання зовнішньої ре лами, я і з мов-
люють неможливість розташ вання відповід-
них ре ламних засобів,— до настання та их
змін за альномісь их вимо ах (підходах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

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 14.01.2014 № 31

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 14.01.2014 № 32

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 33635!13 ТОВ "НЕКСТ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
Московський проспект (на
відстані 95 м від з'їзду з
Московського проспекту на
просп. Героїв Сталінграда)

2. 38483!13 ПАТ "Платинум Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,7 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 25,
літера А

3. 33636!13 ТОВ "НЕКСТ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район,
Наддніпрянське шосе, 4

4. 33882!13 СПД Романова Олена
Миколаївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 8

5. 38667!13 ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,6075 Шевченківський район, вул.
Гоголівська, 1!3, літера А

6. 38619!13 ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,405 Солом'янський район, вул.
Солом'янська, 8

7. 38622!13 ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,45 Солом'янський район, вул.
Солом'янська, 8

8. 38623!13 ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,405 Солом'янський район, вул.
Солом'янська, 8

9. 38934!13 ТОВ "РЕКЛАМНЕ
РІШЕННЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Лугова (виїзд на вул.
Богатирську)

10. 38666!13 ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,6075 Шевченківський район, вул.
Гоголівська, 1!3, літера А

11. 38669!13 ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

22,3944 Шевченківський район, вул.
Гоголівська, 1!3, літера А

12. 38691!13 ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,6075 Шевченківський район, вул.
Хрещатик / Прорізна, 28/2

13. 38738!13 ТОВ Компанія "Бак
Хаус"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,75 Шевченківський район, вул.
Мала Житомирська, 3,
літера А

14. 38772!13 ТОВ "Кавовий дім
"Лондон"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,24 Подільський район, вул.
Верхній Вал, 18

15. 38989!13 СПД Ковальчук
Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 10/1 (у
напрямку Ленінградської
площі)

16. 38963!13 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Тумба, об'ємно!
просторова конструкція,
що стоїть окремо

97,2 Дніпровський район,
Броварський проспект, 17

17. 38979!13 ФО!П ФІЯЛКО
ОЛЕКСАНДР
МИКОЛАЙОВИЧ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,6945 Голосіївський район, вул.
Червоноармійська, 116!118

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 32 від 14 січня 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затверджено3
го рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

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

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

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

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 29385!12 ТОВ "МАГАЗИН
№558"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

13,6 Солом’янський район, вул.
Солом’янська, 33

2. 29818!12 ПАТ "ЕРСТЕ БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,3875 Шевченківський район, вул.
Дегтярівська, 33!В



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

ÐÅÊËÀÌÀ
Хрещатик 729 січня 2014 року

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовни ): ТОВ "ГЛОБАЛЬНА РЕСТОРАННА ГРУПА — УКРАЇНА".

Поштова і еле тронна адреса: 03049, У раїна, м. Київ, в л. Полз нова, 1,
3 поверх, reception@grgua.com.

2. Місце розташ вання майданчи ів (трас) б дівництва (варіанти):
м. Київ, Дарниць ий район, пр. Ми оли Бажана (метро "Осо ор и").

3. Хара теристи а діяльності (об'є та): Влашт вання за лад ресторан-
но о осподарства "KFC" в с ладі тор ово о омпле с .

Технічні і техноло ічні дані: За лад ресторанно о осподарства.

4. Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності: Діяльність
ресторанів, надання посл мобільно о харч вання.

5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:

земельних: Площа ділян и, я займає тор овий омпле с, с ладає 0,8589 а
та 0,0111 а з ідно до оворів Оренди земельної ділян и № 63-6-00605 від
16.03.2011 р. та № 63-6-00606 від 16.03.2011 р. відповідно

сировинних: Відс тні

енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло): Еле троенер ія — 300 Вт.

водних: Всьо о — 3,43 м3/доб ( в т.ч. аряча = 1,12 м3/доб )

тр дових: Для ф н ціон вання за лад ресторанно о осподарства "KFC"
орієнтовно потрібно 48 чол.

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації): Під'їзд
з проспе т М. Бажана.

7. Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами:
Відс тні.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варі-
антами: Не потрібно.

9. Можливі впливи планової діяльності (при б дівництві й е спл ата-
ції) на нав олишнє середовище:

лімат і мі ро лімат: Не впливає

повітряне: При маневр ванні автомобілів та автостоян и (ви иди: діо сид
азот — 0,0023 /с та 0,0174 т/рі , о сид в лецю: — 0,0433 /с та 0,3373 т/рі ,
в леводні — 0,0053 /с та 0,0393 т/рі ); витяжна система арячо о цех (ви и-
ди: а ролеїн — 0,0038×10-6 /с та 0,089×10-6 т/рі ); витяжна система зони мий и
інвентарю (ви иди: натрію ідро сид — 0,002 /с та 0,018 т/рі ).

С марні ви иди = 0,0537 /с та 0,412 т/рі .

В процесі діяльності творюються рід і відходи: СПАР (сто и від сан. прибо-
рів), жири (виробнича аналізація).

водне: Концентрація СПАР дорівнює 14,4 /м3, що не перевищ є ГДК на с и-
дання місь аналізацію (20 /м3). Вип с виробничої аналізації передбаче-
ний з встановленням жиро ловлювача

р нт: Для тилізації відходів ви ористов ють прес для сміття та ба и для
сміття.

рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти: Не впливає.

нав олишнє соціальне середовище (населення): Забезпеч є додат овим
місцем відпочин , надає посл и мобільно о харч вання, створює додат ові ро-
бочі місця.

нав олишнє техно енне середовище: Не впливає.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання,
тилізації, знеш одження або безпечно о захоронення: Господарсь о-по-
б тові вивозяться за призначенням з ідно з затвердженими лімітами та дозво-
лами; артон та папір — на вторинн перероб ; жир та люмінесцентні лампи —
з ідно до овірних мов.

11. Обся ви онання ОВНС — ОВНС розроблена в обсязі я для е оло ічно
безпечно о об'є т , з ідно вимо ам ДБН А.2.2-1-2003 "С лад і зміст матеріалів
оцін и впливів на нав олишнє середовище (ОВНС) при прое т ванні і б дів-
ництві підприємств, б дин ів і спор д".

12. Участь ромадсь ості: П блі ація в ЗМІ ( азета "Хрещати ").

До ва и ерівни ів підприємств,
станов та ор анізацій!

Відповідно до за онів У раїни "Про теплопостачання", "Про
державне ре лювання сфері ом нальних посл " та постанови
Національної омісії, що здійснює державне ре лювання сфері
ом нальних посл , від 31.12.2013 № 495 "Про встановлення тарифів
на теплов енер ію, її виробництво, транспорт вання, постачання для
потреб бюджетних станов та інших споживачів ( рім населення)
ПАТ "Київенер о" з 01 січня 2014 ро тарифи на теплов енер ію, її
виробництво, транспорт вання, постачання ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
встановлені на рівні:

1.1. Для потреб бюджетних станов:

тариф на теплов енер ію — 556,98 рн/Г ал (без ПДВ) за та ими
с ладовими:

тариф на виробництво теплової енер ії — 514,50 рн/Г ал (без ПДВ);

тариф на транспорт вання теплової енер ії — 40,53 рн/Г ал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енер ії — 1,95 рн/Г ал (без ПДВ);

1.2. Для потреб інших споживачів ( рім населення):

тариф на теплов енер ію — 665,09 рн/Г ал (без ПДВ) за та ими
с ладовими:

тариф на виробництво теплової енер ії — 622,61 рн/Г ал (без ПДВ);

тариф на транспорт вання теплової енер ії — 40,53 рн/Г ал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енер ії — 1,95 рн/Г ал (без ПДВ).

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

З 02 по 08 люто о 2014 ро б д ть проводитись
випроб вання теплових мереж зони теплово о постачання
ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" Дніпровсь о о та Дарниць о о
районів на щільність методом введення барвни а фл орес-
цеїн .

При виявленні ранах арячо о водопостачання води
перлам трово-зелено о ольор просимо не ви ористов вати
її для при от вання їжі, прання тощо та не айно повідомити
про це за телефонами:

Головний щит правління ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" цілодобо-
во 291-08-44, Інформаційно-довід ова сл жба ПАТ "Київенер о" для
всіх районів цілодобово 15-88, диспетчер РТМ "Дарниця"
цілодобово 428-63-47, диспетчер сво о ЖРЕО, ЖЕК.

Адміністрація ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д в
я ості відповідача Ворон Юрія Семеновича, останнє відоме місце
знаходження: м. Київ, в л. Доброхотова, 24, по справі 2/759/784/14
за позовом ДЖКП "НАН У раїна" до Ворони Ю.С. про визнання особи
та ою, що втратила право орист вання житлом.

С дове засідання призначено на 11.02.2014 на 12.45 в приміщенні
Святошинсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Жилянсь а, 142, зал № 1.

С ддя Петрен о Н. О.

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —

нежилих приміщень площею 39,8 в. м на в л. Мазепи Івана, 3, літ. "А"
Назва об'є та: Нежитлове приміщення площею 39,8 в. м.

Адреса: 01001, м. Київ, в л. Мазепи Івана, 3, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство Печерсь о о район м. Києва "Дире ція з правління нежитловим фондом Печерсь о о район м. Києва".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежитлове приміщення площею 39,8 в. м.

За інформацією Управління охорони льт рної спадщини б дино , в я ом розташований об'є т приватизації, занесений до перелі історії та льт ри я пам'ят а
архіте т ри місцево о значення, охоронний № 456-Кв.

Ціна об'є та без ПДВ — 215 000 (двісті п'ятнадцять тисяч) ривень.

ПДВ — 43 000 (соро три тисячі) ривень.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 258 000 (двісті п'ятдесят вісім тисяч) ривень.

С ма рошових оштів в розмірі 10 % від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 25 800 (двадцять п'ять тисяч вісімсот) ривень 00 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є та приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т,
бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь У раїнсь ої товарної біржі "Національні рес рси" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5 % від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею.

3.2 до ладання до овор півлі — продаж ласти з Управлінням охорони льт рної спадщини Київсь ої місь ої державної адміністрації попередній до овір про
ладання в майб тньом охоронно о до овор на об'є т приватизації.

4 А ціон б де проведено 19 люто о 2014 ро .

Місце проведення а ціон : 04060, м. Київ, в л. Ольжича, 13, Універсальна товарна біржа "Національні рес рси". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 04060, м. Київ, в л. Ольжича, 13, Універсальна товарна біржа "Національні рес рси", в понеділо — четвер
з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення
а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но № 26006301017344 відділенні "Кредитно о Центра "Голосієво" ПАТ ВТБ
Бан м. Києві, од бан : 321767, од ЄДРПОУ: 32710756, отрим вач: Універсальна товарна біржа "Національні рес рси".

7. Грошові ошти в розмірі — 25 800 ривень, що становлять 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26006301017344
відділенні "Кредитно о Центра "Голосієво" ПАТ ВТБ Бан м. Києві, од бан : 321767, од ЄДРПОУ: 32710756, отрим вач: Універсальна товарна біржа "Національні
рес рси".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01010, м. Київ, в л. Мазепи Івана, 3, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 04060, м. Київ, в л. Ольжича, 13, Універсальна товарна біржа "Національні рес рси", тел. (044) 440-04-64,
(044) 440-04-93, тел./фа с (044) 440-05-12.

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) повідомляє про повторний продаж на а ціоні зі зниж ою 30 % об'є та

приватизації — нежилих приміщень за альною площею 322,30 в. м на в л. М раш а Ми оли, 4/2, літ. "А'"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 322,30 в. м.

Адреса: 04050, м. Київ, в л. М раш а Ми оли, 4/2, літ. "А' ".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення з № 1 по № 33 ( р пи приміщень № 127) за альною площею 322,30 в. м.

Ціна об'є та без ПДВ — 565 800 (п'ятсот шістдесят п'ять тисяч вісімсот) ривень 43 опій и.

ПДВ — 113 160 (сто тринадцять тисяч сто шістдесят) ривень 08 опійо .

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 678 960 (шістсот сімдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят) ривень 51 опій а.

С ма рошових оштів в розмірі 10 % від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ — 67 896 (шістдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто шість) ривень 05 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є та приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т,

бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь товарної біржі "КМФБ" біржовий збір розмірі, що не перевищ є

5 % від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею.

4. А ціон відб деться 24 люто о 2014 ро .

Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа "КМФБ". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс 202, в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та

передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но № 260010105113 в АТ "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681,

отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

7. Грошові ошти в розмірі — 67 896,05 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в

АТ "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04050, м. Київ, в л. М раш а Ми оли, 4/2, літ. "А' ".

10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс 202, тел. (044) 383-61-03.

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, телефон для довідо
559-39-34).

№
п/п

Балансо трим -
вач (юридична
адреса, онта -
тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання
Ма симально
можливий

стро оренди

Став а
орендної
плати %

Місячна
орендна плата

рн
Приміт и

1 УПРАВЛІННЯ
ОСВІТИ

ДНІПРОВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

(м. Київ,
просп. Мир , 6-А,
тел. 292-03-98)

1, 2
поверх

ДАВИДОВА
ОЛЕКСІЯ
БУЛЬВ., 17
(ЗНЗ №182)

163,67

РОЗМІЩЕННЯ СУБ'ЄКТА ГОСПО-
ДАРЮВАННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ (прове-
дення занять з вивчення ан лій-
сь ої мови з дітьми) (по одинно)

2 ро и 264 дні 3 %

Тижнева
орендна плата
рн 63,10 (Пн-

Пт: 14.00-16.00)

Необхідно забезпе-
чити проведення
бла о строю при-
ле лої території

2 4 поверх
ОКІПНОЇ

РАЇСИ ВУЛ., 6
(ЗНЗ №128)

164,09

РОЗМІЩЕННЯ СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ

ДІЯЛЬНІСТЬ (проведення занять
з хорео рафії) (по одинно)

2 ро и 3 %

Тижнева
орендна плата

рн 39,66
(Пн:20.00-21.30,
Вт: 19.30-21.00,
Пт: 19.00-22.00)

Необхідно
забезпечити
проведення
бла о строю

приле лої території
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Відповіді на сканворд 

Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети
«Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Температура —16°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 75 %

Температура —15°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура —19°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 67 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 29 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó
ранок день вечір
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1805 — ï³äïèñàíî Óêàç ïðî â³ä-
êðèòòÿ ó Õàðêîâ³ ²ìïåðàòîðñüêî-
ãî Óí³âåðñèòåòó. 

1918 — ñèëàìè ïîëê³â â³ëüíîãî
êîçàöòâà, Ãîðä³¿âñüêîãî ïîëêó ³
êóðåíÿ ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â ïî÷à-
ëîñü ïðèäóøåííÿ ïîâñòàííÿ ðî-
á³òíèê³â ê³ëüêîõ êè¿âñüêèõ çàâî-
ä³â, ï³äíÿòå 27 ñ³÷íÿ íà ï³äòðèìêó
íàñòóïàþ÷èõ íà Êè¿â ðîñ³éñüêèõ
÷àñòèí. Óðàíö³ 4 ëþòîãî â³éñüêàì
Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè âäàëîñÿ îâîëî-
ä³òè òåðèòîð³ºþ çàâîäó "Àðñå-
íàë", ³ çàõîïëåí³ òðè ñîòí³ àðñå-
íàëüö³â òóò æå áóëè ðîçñòð³ëÿí³
àáî çàêîëîò³ áàãíåòàìè. 

1918 — â³äáóâñÿ á³é ï³ä Êðóòà-
ìè: áëèçüêî 300 þíàê³â Â³éñüêî-

âî¿ øêîëè ³ ñòóäåíòè êè¿âñüêèõ
ã³ìíàç³é, ùî óòâîðèëè Ïîì³÷íèé
êóð³íü ñòóäåíò³â ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â
ï³ä êîìàíäóâàííÿì ñîòíèêà
Îìåëü÷åíêà, çàçíàëè ïîðàçêè â³ä
á³ëüøîâèöüêèõ â³éñüê Ìóðàâéîâà
³ âñ³ çàãèíóëè. Ï³çí³øå íà ì³ñö³
áîþ áóëî ç³áðàíî îñòàíêè ïîëåã-
ëèõ, ïåðåâåçåíî äî Êèºâà ³ 19 áå-
ðåçíÿ ç â³éñüêîâèìè ïî÷åñòÿìè
ïîõîâàíî ó áðàòñüê³é ìîãèë³ íà
Àñêîëüäîâîìó öâèíòàð³. 

2013 — êîëèøí³é íà÷àëüíèê ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êðèì³íàëüíîãî
ðîçøóêó ÌÂÑ Îëåêñ³é Ïóêà÷ çà
âáèâñòâî Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå çàñó-
äæåíèé äî äîâ³÷íîãî óâ`ÿçíåííÿ. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

К
ерівник невеликого ка
фе, розташованого в
Ніцці, ввів систему

штрафів для “неввічливих
зайнятих клієнтів”.

Якщо відвідувач кафе просто попро�

сить каву, він заплатить за неї 5,8 євро.

Якщо він додасть у кінці “будь ласка”,

кава обійдеться йому в 4,25. Якщо ж

клієнт почне спілкування з менедже�

ром зі слів “добридень” або “добрий

ранок”, то повинен буде заплатити

всього 1,40 євро.

У інтерв’ю французькому виданню

керівник Фабріс Пепіно пояснив, що

його персонал втомився від грубих клі�

єнтів, яких особливо багато в обідні

перерви: через необхідність кудись по�

спішати вони бувають дуже роздрато�

вані.

“Все починалося з жарту,— пояснює

він. — Але тепер це наш спосіб сказати

“заспокойся і тримай себе в руках”.

“Я знаю, багато хто говорить, що у

Франції дуже грубі офіціанти, проте

покупці теж можуть бути грубими, ко�

ли вони дуже зайняті”,— додав він.

Постійні клієнти, побачивши таб�

личку, як тільки вона була вивішена,

поставилися до неї з гумором і з задо�

воленням підігравали персоналу, пише

news�smi.ru.

“Люди тепер розслабленіші, вони

частіше посміхаються. А це найголов�

ніше”,— підсумував пан Пепіно

У ресторані в Ніцці неввічливі клієнти
платитимуть за подвійним тарифом

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 29 ñ³÷íÿ

ОВНАМ на сл жбі доведеться пройти тест на фахо-
вість. Я що обіймаєте ерівний пост, поставтеся до сво-
їх обов’яз ів із подвоєною відповідальністю — є ризи
с ттєво помилитися і стати об’є том ч жої рити и (зо -
рема з бо оле ), можете не вписатися в наявні норма-
тиви, правила і обмеження.
ТЕЛЬЦІ, зосередьтеся на професійній діяльності, на

часі поб дова ар’єри. На робочом місті атмосфера
напр жена, але вам слід працювати з ма симальною
прод тивністю, не сваритись з оле ами.
БЛИЗНЯТАМ нині не до райливих забав. Через

острах прорах ватися, вс очити в халеп ви б дете пе-
рестрахов ватися, внаслідо чо о життевий пост п аль-
м ватиметься. На адають про себе проблеми зі спад-
ом, бор ами, що потреб ть невід ладних рішень. Дефі-
цит сил, інформації, рошей є тимчасовим, тож не впа-
дайте розпач!
РАКИ, дов ола вас атмосфера онфронтації, дося ти

зла оди с ладно, том для перестрахов и в ділових си-
т аціях дотрим йтеся стандартно о ети ет . В особистих
онта тах ні ом не залазьте в д ш і свою не розхрис-
т йте, а тримайте роз мн дистанцію.
ЛЕВАМ нині не до розва , адже настав час заробляти

роші. Запря айтеся в сл жбово о воза і наполе ливо
тр діться, пра тичність і цілеспрямованість стан ть ва-
шими най ращими с п тни ами. Я що виявите по ріш-
ності в робочих техноло іях, неодмінно модерніз йте їх,
вдала на ода станеться — і нею слід терміново с орис-
татися.
ДІВИ, я що ви сіли на фінансов мілин , бра є ро-

шей, то затя ніть пас и, обмежте апетити, нині не час
для роз ош вань, втім, прожит овий мінім м вам доля
завжди забезпечить. Проте на сердечних справах це не
має позначатися, особисте щастя — святая святих, т т
маєте розбитися в др з и, але не р йн вати любовні па-
рост и, прибор вати романтичний д х.
ТЕРЕЗИ — вдома сейсмічна обстанов а, на ваш не-

щасн олов звалиться па с ладних поб тових проб-
лем, непороз мінь з домочадцями. Не падайте д хом,
терпіть, зіт нення з тр днощами мають вас за арт вати,
перетворити на взірцево о сім’янина. Під лючайте ор а-
нізаторсь і здібності, професійні міння, матеріальн ба-
з і завзято роз рібайте домашні завали.
СКОРПІОНИ, вирізнятим ться ате оричністю і навіть

жорсто істю в професійних стос н ах, до чо о
призвед ть різноманітні нести вання, запізнення, бра
час , потрібної інформації. Об оворюючи я сь а т альн
тем , не тя ніть ота за хвіст, вдаючись до тривалих мір-
вань, оворіть по с ті. Аде ватно сприймайте рити і

вчасно реа йте на неї.
СТРІЛЬЦІ — бійтеся розчар вати близь их та др зів!

У планах, я і ви намітили, мож ть виявитися істотні не в’-
яз и, принципові недолі и, промахи. Напри лад, ви мо-
жете сти н тися з без рамотним фінансовим план ван-
ням, недол істю, без осподарною ор анізацією справ.
Не розрахов йте на матеріальн допомо , тримайтеся
від важливих по по , обходьтеся тим, що маєте.
КОЗЕРОГИ, візьміть себе під залізний само онтроль,

розробіть чіт ий план дій, тоді ніде не про раєте і мати-
мете приб то . Постійна нервова напр а є з бною, під-
даватися миттєвом настрою протипо азано, свари за-
рож ють ся н ти точ и ипіння, що не ативно позна-
читься на справах та здоров’ї через за острення хроніч-
них захворювань.
ВОДОЛІЇ, день вмотивований армічно, одя ніть ві-

нець м чени а та не ж ріться, сти аючись із обмеження-
ми та переш одами — це природний етап вашо о прос -
вання до мети, адже т т жодних навіювань! Робіть, що
зобов’язані, а я далі станеться — не ваш лопіт.
РИБИ, проведіть ревізію в др жньом оточенні, розі-

рвавши зв’яз и, я і вже вичерпали свій рес рс і не мають
для вас інтерес . Обирайте товаришів, здатних тверезо
мислити, пра тичних, цілеспрямованих, я их слова не
розходяться зі справою

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
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