
У столиці перевірять усі дитсадки
Працівники, причетні до процесу готування їжі, проходитимуть атестацію

Молоді допоможуть знайти
першу роботу
Міська влада створить належні умови для працевлаштування випускників

Питання зайнятості є досить актуаль�

ним для сучасного суспільства, адже на�

разі рівень безробіття молоді є вищим,

ніж відповідний показник серед інших

верств населення. Про це під час кругло�

го столу “Київська влада шукає можли�

вості для забезпечення випускників вузів

гідною роботою” зазначив директор Ки�

ївського міського центру зайнятості Вік�

тор Сухомлин.

“За даними Державної служби ста�

тистики, у 2012 році рівень безробіття

серед населення становив 5,5 %, а серед

молоді — 7,2 %. Таким чином кожен

другий серед безробітних столиці є мо�

лодою людиною”,— відзначив пан Су�

хомлин.

Серед основних причин такої ситуації

фахівці відзначають відсутність мотива�

ції до праці у сучасних випускників, не�

правильний вибір професії, відсутність

професійних знань та комунікативних

навичок.

Як відмітив голова правління Київ�

ської міської організації роботодавців

Андрій Антонюк, кваліфікація більшості

випускників вишів насправді не відпові�

дає вимогам ринку. При цьому, за підра�

хунками організації, 20 % спеціально�

стей, за якими ведеться підготовка у ву�

зах, взагалі не використовуються на рин�

ку праці. “На сьогодні бізнес витрачає

від 6 до 9 місяців на донавчання випуск�

ника до вимог виробництва. За підрахун�

ками, в масштабах країни це сягає 1 млрд

грн на рік”,— зазначив пан Антонюк.

При цьому місто потерпає від нестачі

фахівців робітничих професій та ІТ�

сфери. Так, на одного випускника

профтехучилища у Києві припадає три

випускника вузу. Вирішувати цю проб�

лему взялися на загальнонаціонально�

му рівні. Так, з 1 січня поточного року

набрав чинності Закон України про

зайнятість населення. Як відзначають

фахівці, основна перевага нормативно�

го акта — це зменшення податків за

створення нових робочих місць, осо�

бливо для вразливих верств населення,

а це, насамперед, молодь. Тобто робото�

давець, який надав молодому спеціаліс�

ту перше робоче місце, отримує ком�

пенсацію у розмірі фактичних затрат на

сплату єдиного внеску протягом року

при умові, що людина пропрацює у

нього не менше двох років. Також доку�

ментом впроваджується стажування

молоді з записом у трудовій книжці.

Окрім того, багато заходів проводить і

міський центр зайнятості. Зокрема різ�

номанітні курси та семінари для підви�

щення кваліфікації. А за співпраці з Де�

партаментом освіти і науки, молоді та

спорту КМДА у 318 навчальних закла�

дах столиці встановлені профорієнта�

ційні термінали, які допомагають ви�

пускникам шкіл визначитися з майбут�

ньою професією.

Влада і надалі створюватиме умови,

аби гідно працевлаштувати молодь. “Ми

повинні зробити все, щоб ситуація із

зайнятістю молоді була сприятливою.

Такі наші плани є частиною національ�

ної політики, яку проводить Президент

України та уряд щодо реалізації програм

зайнятості населення. Серед наших пер�

шочергових планів, і це частина Страте�

гії розвитку Києва до 2025 року, організа�

ція інноваційних підприємств. Окрім то�

го, ми завжди відкриті для ідей та пропо�

зицій бізнесу та готові до співпраці в

умовах державно�приватного партнер�

ства. Адже для успішного впровадження

ініціатив необхідна консолідація всіх со�

ціальних партнерів — влади, роботодав�

ців та молоді”,— наголосив голова

КМДА Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації відмітив,

що у цьому році розпочнеться реалізація

проекту Bionic Hill — інноваційного пар�

ку, де створять понад 20 тисяч робочих

місць, насамперед для столичної молоді.

Окрім того, у планах підтримати ініці�

ативу бізнесу і щодо створення технопар�

ку у Деснянському районі столиці на

площі близько 300 га

Новини

Дитячий табір “Промінь” 
вилучено із незаконної 
приватизації
Київсь ий апеляційний осподарсь ий с д зали-

шив незмінним рішення першої інстанції та визнав
за онними вимо и про рат ри Деснянсь о о
район щодо повернення ом нальн власність
дитячо о оздоровчо о табор “Промінь”, я ий б ло
неза онно приватизовано.
Дитячий табір “Промінь”, що на 23-м м Борис-

пільсь о о шосе, б в створений 1985 році та пе-
реб вав на балансі ВАТ “Київхімволо но”, 51 % ста-
т тно о апітал я о о належить територіальній ро-
маді Києва, повідомили “Хрещати ” прес-сл жбі
про рат ри Деснянсь о о район .
Розпорядженням Кабмін 2004 році табір б ло

внесено до перелі державних та ом нальних ди-
тячих оздоровчих за ладів.
Я з’яс валося, 2010 році ВАТ “Київхімволо но”

продав дитячий за лад оздоровлення ТОВ “Дала-
ніт” за 1,7 млн рн.
Натомість про рорсь ою перевір ою встановле-

но, що дитячий за лад продано неза онно, ос іль и
з од на йо о відч ження ГУ справах сім’ї, молоді
та спорт КМДА не давало.
До то о ж, товариством дитячий табір продано не

я цілісний майновий омпле с, що є стаціонарним
дитячим оздоровчим за ладом, а я нежилі примі-
щення за альною площею 7,5 тис. м2.
Позовні вимо и про рат ри січні цьо о ро б -

ло задоволено Господарсь им с дом та в подаль-
шом підтримані апеляційною інстанцією.
Наразі нер хоме майно дитячо о табор витреб -

вано із неза онно о володіння та поверн то ом -
нальн власність

Венеціанський міст здадуть 
в експлуатацію у ІІІ кварталі 
цього року
Ремонт мост через Венеціансь прото Дніпра

план ється завершити ІІІ варталі 2013 ро . Про
це повідомили в КК “Київавтодор”.
Через вели і ампліт дні оливання ар ової части-

ни під час розбирання плит про онової б дови до-
велося створити додат ові облашт вання, том об’-
є т не б в зданий травні 2013 ро , я це план -
валося.
Наразі вже відремонтовано опори, спол чення

моста з підходами, змонтовано 12 плит про онової
б дови (6 про онів із 24-х) та влаштовано водовід-
від із он сів. Передбачається, що до інця червня
б де ви отовлено і змонтовано 100 % плит про о-
нової б дови.
Крім то о, здійснюється бетон вання трот арів

та ремонт ар ових частин про онової б дови.
Монтаж плит про онової б дови в р словій части-
ні мост б де проводитись за допомо ою спеці-
ально зібрано о плав чо о ран вантажопідйом-
ністю 120 тонн.
На адаємо, що апітальний ремонт Венеціан-

сь о о мост розпочався травні мин ло о ро .
Вартість робіт с ладає 19 млн рн

На Дніпровських островах 
та у Гідропарку не зводитимуть 
капітальні споруди
Б дівництва апітальних спор д на Дніпровсь их

островах та Гідропар не б де, ос іль и, аби
ни н ти підтоплень, доведеться робити висо і на-
бережні на островах, що може нанести непоправ-
но о збит е осистемі. Про це повідомили Де-
партаменті містоб д вання та архіте т ри.
Натомість, рам ах Страте ії розвит Києва до

2025 ро , розроблено прое т “Дніпровсь а пер-
лина”, я им передбачено розвито иївсь их ос-
тровів та схилів та им чином, щоб вони стали ом-
фортним місцем для відпочин иян, але пара-
лельно залишалися е оло ічно важливою зоною
міста.
Наразі е сперти спільно з представни ами ро-

мадсь ості працюють над розроб ою “Концепції ре-
новації долини р. Дніпро м. Києві”, що майб т-
ньом має стати “Констит цією Дніпровсь их ос-
тровів”, тобто оловним до ментом, що ре люва-
тиме всі без винят аспе ти діяльності людини на
цій території.
Додамо, що Київ має ні альне природне середо-

вище — острови, розташовані в ео рафічном цен-
трі міста, за альною площею приблизно 2 500 а.
Це майже єдине природне творення та о о масш-
таб серед світових столиць

На Кільцевій дорозі замінять 
дорожнє покриття

КК “Київавтодор” проведе апремонт дорожньо о
одя Кільцевої доро и на ділянці від проспе т А а-
демі а Палладіна до поворот на м. Вишневе (до
межі балансової території). Відповідне розпоря-
дження підписав олова КМДА Оле сандр Попов.
Наразі ом нальна орпорація має визначити е-

неральн прое тн ор анізацію для розроб и про-
е тно- ошторисної до ментації, після чо о провес-
ти її е спертиз .
У розпорядженні та ож визначено, що підрядна

ор анізація з ви онання б дівельних робіт має на-
дати арантії я ості та встановити арантійні стро и
е спл атації об’є та.
Кошти на проведення робіт із заміни дорожньо-
о по риття передбачені в межах бюджетних при-
значень, передбачених на апітальний ремонт об’-
є тів в лично-шляхової мережі на 2013 та наст пні
ро и

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Стан малю ів, я і мин ло о тижня потра-
пили на лі арняні ліж а просто з дитсад-
а, стабіліз вався, частин дітей же на-
віть виписали додом . Та допо и спеці-
альна омісія з’ясов є причин по іршен-
ня самопоч ття малю ів, дитсадо на а-
рантині. Відзначимо, що винних справі
по арають, й аби подібне не повторило-
ся, фахівці Департамент освіти і на и,
молоді та спорт перевіряють сі ДНЗ, а
омірни и, харі та медичні сестри по-
винні б д ть до почат ново о навчаль-
но о ро пройти атестацію.

Для з’ясування факту отруєння в одному із дитсадків

Дніпровського району відразу ж було створено спеці�

альну комісію, перевірено документи, котрі засвідчу�

ють якість продуктів харчування та їх відповідність

встановленим нормам. Окрім того, для дослідження в

лабораторних умовах відібрані зразки їжі (вермішелева

запіканка з куркою), яку вживали постраждалі. Нагада�

ємо, 20 червня стало відомо, що після відвідування ди�

тячого садка № 455 (вул. Празька, 31�а) Дніпровського

району до лікарні потрапили 27 дітей віком від 3 до 6

років з діагнозом “гостра кишкова інфекція”. З таким

самим діагнозом до лікарні потрапили й два співробіт�

ники закладу. Лікарі оцінили стан хворих як середньої

тяжкості. До слова, також педіатри оглянули всіх вихо�

ванців, які у ці дні відвідували дошкільний заклад, та

його персонал.

Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я

України, частина аналізів уже зроблені. Тож, відповідно

до результатів бактеріологічних досліджень, у 18�ти хво�

рих, з них 16 дітей, уже встановлено заключний діа�

гноз — “сальмонельоз, викликаний сальмонелою

Enteritidis групи D”. Етіологічним чинником захворю�

вання під час спалаху стала сальмонела Enteritidis групи

D, що підтверджують результати її виділення у хворих, у

добовій пробі вермішельної запіканки з м’ясом курки та

у столових курячих яйцях, які за рецептурою були

включені до складу зазначеної страви. Зауважимо, до�

повнену інформацію направлено на розгляд до проку�

ратури Дніпровського району.

Директор Департаменту освіти і науки, молоді та

спорту Оксана Добровольська повідомила “Хрещати�

ку”, що особи, винні у ситуації, яка призвела до погір�

шення самопочуття вихованців дошкільного навчаль�

ного закладу № 455, будуть притягнуті до відповідаль�

ності згідно з чинним законодавством. “Після остаточ�

них результатів бактеріологічного дослідження будуть

зроблені висновки та прийняті відповідні кадрові рі�

шення”,— наголосила директор профільного Департа�

менту.

Додамо, поки що дитсадок не працює. Тут здійсню�

ються карантинні заходи, зокрема дезінфекція примі�

щення, заміна посуду на кухні, а також обладнання хар�

чоблоку.

Хоча діти й постраждали, все ж претензій до закладу

родичі малюків не мають. Бабуся однієї із постраждалих

Ольга Головач каже, що звинувачувати персонал закла�

ду марно, адже отруїтися можна й вдома. Тим паче, що

Даринка — це друга онучка пані Ольги, старший онук

теж відвідував дитсадок № 455, але жодних нарікань на

якість продуктів у сім’ї раніше не було.

До слова, разом із розслідуванням справи службова

комісія з представників Департаменту освіти і науки,

молоді та спорту, Департаменту охорони здоров’я та

Державної санітарно�епідеміологічної служби переві�

ряють усі столичні дитсадки на дотримання санітарних

вимог у харчоблоках.

Також до 15 серпня всі працівники закладів дошкіль�

ної освіти, які причетні до організації процесу харчу�

вання малюків (комірники, кухарі та медичні сестри),

проходитимуть атестацію
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Роботодавці неохоче наймають молодих фахівців, а на всі за-
иди апелюють — нинішні вип с ни и не мають належної валі-
фі ації, щоб адапт ватися на динамічном рин праці. Я на-
слідо , за офіційною статисти ою, майже половина безробітних
Києві — молодь ві ом до 35 ро ів. Я забезпечити вип с ни-
ів вишів ідною роботою, вчора об оворювали представни и
влади, бізнес та профспіло .

Голова КМДА Оле сандр Попов запевнив, що столична влада і надалі створюватиме мови, аби ідно працевлашт вати молодь, тобто зробити все, щоб сит ація із її зайнятістю
місті б ла сприятливою
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 26 червня 2013 року

За дорученням Організатора — Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА) — робочий орган конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників — Комунальна служба перевезень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) — відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт", Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 08 квітня 2013 року № 233, запрошує юридичних та фізичних осіб, які є власниками та (або) користувачами на законних підставах достатньої кількості транспортних засобів, взяти участь у конкурсах, згідно з оголошенням про проведення конкурсу на ви4
значення автомобільного перевізника на наступних умовах за наступними об’єктами конкурсу:

Обов’язкові умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування

1. Визначена органами виконавчої влади та органами місцевого самовря�
дування обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на
маршруті загального користування, за пасажиромісткістю, класом, технічни�
ми та екологічними показниками, а саме: транспортні засоби, які перевізник�
претендент пропонує використати для перевезень у м. Києві, повинні мати не
менше 21 місця для сидіння, кількість дверей входу�виходу не менше двох і
бути обладнаними пристроями для їх автоматичного відкривання та двигуна�

ми, що відповідають нормам екологічної безпеки не нижче "Євро�2", відпові�
дати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати відповід�
ний сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства,
перебувати в належному технічному і санітарному стані, строк використання
їх не повинен перевищувати семи років. У разі відкриття нового автобусного
маршруту загального користування мають використовуватися лише ті транс�
портні засоби, строк використання яких не перевищує п'яти років.

2. Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговуван�
ня населення, а саме: окремо визначені для кожного маршруту кількість

автобусів для забезпечення перевезень, режим руху, особливості періо�
дичності виконання перевезень (сезонний, у певні дні тижня, щоденний
тощо).

Додаткові умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування

1. Наявність у перевізника GPS�системи, встановленої на транспорт�
них засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або
зобов’язання упродовж року з моменту визнання перевізника�претенден�
та переможцем на об’єкті конкурсу встановити на транспортні засоби

GPS�систему. Упродовж року з моменту визнання перевізника�претен�
дента переможцем на об’єкті конкурсу підключити GPS�систему, встанов�
лену на транспортних засобах, до єдиного диспетчерського центру кон�
тролю за роботою автотранспорту та збору інформації виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Наявність однотипного форменого одягу для водіїв.
3. Забезпечення роботи на кожному об’єкті конкурсу не менш як одно�

го транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеже�
ними фізичними можливостями.

Об'єкти конкурсу
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 "ст. м. "Голосіївська" � автостанція
Південна"

Автобуси класу А  1 автостанція "Південна" � просп. Академіка Глушкова � просп. 40�річчя Жовтня (Голосіївський) � вул. Героїв Оборони � вул. Генерала
Родимцева � вул. Блакитного � вул. Добрий шлях � вул. Голосіївська � ст. м. "Голосіївська" � просп. 40�річчя Жовтня (Голосіївський) �
пров.Ужгородський  � вул.Васильківська � вул. Голосіївська � вул. Добрий шлях � далі за визначеним маршрутом до автостанції "Південна".

Звичайний режим
руху

Щоденно 60 5100,00

2 11 "ст. м. "Лісова" � с. Биковня
(Радіоцентр)

Автобуси класу І 2 Ст. м. "Лісова" � вул. Кіото � вул. Путивльська (до Кадіївського пров.) � вул. Радистів � Радіоцентр (с. Биковня). У зворотньому напрямку � вул.
Радистів � Броварський просп. � вул. Кіото � ст. м. "Лісова"

Звичайний режим
руху

Щоденно 18 5100,00

3 16 "ст. м. "Бориспільська" � Бортницька
ст. аерації"

Автобуси класу А, І 1 Ст. м. "Бориспільська" � дорога між ст.м. "Бориспільська" та ст.м. "Червоний Хутір" � Харківська площа � вул. Колекторна � Бортницька станція
аерації

Звичайний режим
руху

Щоденно 22 5100,00

4 18 "Харківське шосе � ст. м.
"Харківська"

Автобуси класу І 7 вул. Михайла Кравчука � вул. Ревуцького � станція метро "Харківська" (зупинка для посадки та висадки на просп. Бажана перед
шляхопроводом в напрямку Харківської площі) � вул. Ревуцького � вул. Здолбунівська � Харківське шосе � вул. Михайла Кравчука

Звичайний режим
руху

Щоденно 4 5100,00

5 20 "ст. м. "Либідська" � ж/м Корчувате
(Овочева база)

Автобуси класу І 11 Ст. м. "Либідська" � бульвар Дружби народів � просп. Науки �вул. Набережно�Корчуватська � вул. Новопирогівська � ж/м Корчувате (Овочева
база) � Столичне шосе � просп.Науки � далі за визначеним маршрутом до ст.м. "Либідська"

Звичайний режим
руху

Щоденно 5�6 5100,00

6 21 "ст. м. "Петрівка" � вул.
Милославська"

Автобуси класу І 15 Ст. м. "Петрівка" � вул.Вербова � просп. Московський � просп. Ватутіна � просп. Маяковського � вул. Каштанова � вул. Бальзака (до  вул.
Милославська)

Звичайний режим
руху

Щоденно 4�5 5100,00

7 23 "вул. Симиренка � вул. Салютна" Автобуси класу І 23 Вул. Салютна � вул. Туполєва (назад вул. Щербакова) � просп. Перемоги � Кільцева дорога � просп. Курбаса (назад вул. Литвиненко�
Вольгемут � вул. Зодчих) � бульв. Кольцова � вул. Симиренка

Звичайний режим
руху

Щоденно 6�7 5100,00

8 27 "ст. м. "Либідська" � с. Пирогів" Автобуси класу А, І 3 Станція метро "Либідська" � бульв. Дружби народів � просп. Науки � вул. Червонопрапорна � сел. Пирогів Звичайний режим
руху

Щоденно 20 5100,00

9 28 " вул. П'ятигірська � ст. м.
"Деміївська"

Автобуси класу А, І 1 Ст. м. "Деміївська" � просп. 40�річчя Жовтня (Голосіївський) � вул.Васильківська  � вул.Бубнова � вул.Козацька  (до вул.П'ятигорська) �  вул.
Жуковського � вул. Гвардійська � вул. Мистецька � просп. Червонозоряний � Ст. м. "Деміївська"

Звичайний режим
руху

Щоденно 30 5100,00

10 35 "вул. Підлипка � вул. Урлівська" Автобуси класу А 4 вул. Підлипка � вул. Маслівка � вул. Колекторна � вул. Центральна �   вул. Зарічна � просп. М. Бажана � Дніпровська набережна � вул. Княжий
Затон � вул. Урлівська  

Звичайний режим
руху

Щоденно 16 5100,00

11 37 "ст. м. "Святошин" � ж/м Західний" Автобуси класу І 6 Ст. м. "Святошин" � пл. Героїв Бресту�  просп. Перемоги � Брест�Литовське шосе � заїзд до санаторію "Перемога" � вул.Бударіна�  житловий
комплекс "Західний"

Звичайний режим
руху

Щоденно 12 5100,00

12 37А "ст. м. "Святошин" � с/к Чайка" Автобуси класу І 3 Ст. м. "Святошин" � пл. Героїв Бресту  � просп. Перемоги � Брест�Литовське шосе � спортивний комплекс "Чайка" Звичайний режим
руху

Щоденно 16 5100,00

13 39 "ст. м. "Голосіївська" � с. Жовтневе" Автобуси класу А, І  1 Ст. м. "Голосіївська" � просп. 40�річчя Жовтня (Голосіївський) � просп. Науки � вул. Голосіївська � вул. Добрий шлях � вул. Лисогірська � вул.
Ракетна (с. Жовтневе)

Звичайний режим
руху

Щоденно 36 5100,00

14 41 "ст. м. "Героїв Дніпра" � с. ДВС" Автобуси класу І 2 Ст. м. "Героїв Дніпра" � просп. Оболонський � вул. Героїв Дніпра � вул. Богатирська � вул. Дніпроводська � сел. ДВС Звичайний режим
руху

Щоденно 22�23 5100,00

15 42 "вул. Панельна � ст. м. "Осокорки" Автобуси класу І 6 Вул. Панельна � вул. Луначарського � вул. М. Раскової � просп. Возз'єднання � Харківське шосе � вул. Тепловозна � просп.Григоренка �
вул.Анни Ахматової � вул. Урлівська � вул. Княжий затон � Дніпровська набережна � просп.Бажана �  ст. м. "Осокорки"

Звичайний режим
руху

Щоденно 20 5100,00

16 43 "ст. м. "Видубичі" � с. Козин" Автобуси класу І 5 Ст. м. "Видубичі" � Наддніпрянське шосе � Столичне шосе � с. Козин Звичайний режим
руху

Щоденно 18 5100,00

17 43к "ст. м. "Видубичі" � санаторій Кон.�
Заспа"

Автобуси класу І 2 Ст. м. "Видубичі" � Наддніпрянське шосе � Столичне шосе � санаторій Конча Заспа Звичайний режим
руху

Щоденно 26�27 5100,00

18 45 "Проспект Григоренка � ст. м.
"Дарниця"

Автобуси класу І 13 просп. П. Григоренка � вул. О. Мишуги � вул. Л. Руденко � вул. Вишняківська � вул. Ревуцького � (у зворотному напрямку з виїздом на просп.
М. Бажана) � вул. Декабристів � вул. Вербицького � Харківське шосе �Ленінградська площа �  просп. Миру � вул. Будівельників � вул.
Попудренка  (в звор. напр. � вул. Бажова � вул. Червоноткацька) � ст. м. "Дарниця"

Звичайний режим
руху

Щоденно 8 5100,00

19 46 "вул. Микитенка � ст. м.
"Лівобережна"

Автобуси класу І 11 Ст.м. "Лівобережна" � вул. Раскової � просп. Броварський � просп. Визволителів � бульв. Перова � вул. Кибальчича � вул. Генерала Карбишева
� вул. Микитенка

Звичайний режим
руху

Щоденно 5 5100,00

20 47 "ст. м. "Дорогожичі" � ст. м. "Нивки" Автобуси класу А, І  4 Ст.м. "Нивки" � вул. Щербакова � вул. Піка �  вул. Саратовська � вул. Баумана �   вул. Піка � вул. Саратовська � вул. Стеценка � вул. Щусєва �
вул. Мельникова (назад � вул. Оранжерейна � вул. Дорогожицька � вул. Теліги) � ст. м. "Дорогожичі" � вул.Щусєва � вул.Стеценка �
вул.Саратовська � вул.Баумана � вул.Піка � вул.Щербакова � ст.м. "Нивки"

Звичайний режим
руху

Щоденно 14 5100,00

21 48 "ст. м. "Лівобережна" � готель
"Славутич"

Автобуси класу І 5 Ст.м. "Лівобережна" � вул. Окіпної � Русанівська набережна � вул. Ентузіастів � готель "Славутич" Звичайний режим
руху

Щоденно 10 5100,00

22 49 "ст. м. "Лівобережна" � платф.
"Лівий берег"

Автобуси класу І 3 Ст. м. "Лівобережна" � вул. Окіпної � Русанівська набережна � Дніпровська набережна � просп. Тичини (до вул. Шумського) � просп. Тичини �
Дніпровська набережна � вул. Серафимовича � вул. Бучми � просп. Тичини � вул. Березняківська

Звичайний режим
руху

Щоденно 19�20 5100,00

23 52 "ст. м. "Либідська" � вул.
Закарпатська"

Автобуси класу А, І 2 Ст. м. "Либідська" � бульв. Дружби Народів � Московська площа � просп. Науки � вул. Китаївська � вул. Ягідна � вул. Закарпатська Звичайний режим
руху

Щоденно 30 5100,00

24 55 "Ленінградська пл. � вул. Басейна" Автобуси класу І 9 Ленінградська пл. � просп. Возз'єднання � міст ім. Патона � бульв. Дружби Народів � вул. Старонаводницька � вул. Кутузова �� вул. Суворова
(назад  вул. Московська)  � вул.  Мазепи � вул. Грушевського � Кріпосний пров. � Кловський узвіз � вул. Мечникова � вул. Басейна.

Звичайний режим
руху

Щоденно 9�10 5100,00

25 56 "ст. м. "Виставковий центр" � ст. м.
"Академмістечко"

Автобуси класу І 10 ст. м. "Виставковий центр � просп. Глушкова � Кільцева дорога � просп. Палладіна � ст. м. "Академмістечко" Звичайний режим
руху

Щоденно 8�9 5100,00

26 59 "Масив "Райдужний" �зал. платф.
"Троєщина"

Автобуси класу І 2 Залізнична платформа Троєщина � вул. Райдужна � вул. Петра Вершигори � Масив Райдужний Звичайний режим
руху

Щоденно 16 5100,00

27 60 "вул. Милославська �  зал. платф.
"Троєщина"

Автобуси класу І 3 Залізнична платформа Троєщина � вул. Райдужна � вул. Стальського (назад вул. Микитенка) � бульвар Перова � вул. Кибальчича � просп.
Ватутіна � вул. Драйзера � просп. Маяковського (до вул. Милославська)

Звичайний режим
руху

Щоденно 20�21 5100,00

28 61 "вул. Милославська �  зал. платф.
"Троєщина"

Автобуси класу І 4 Залізнична платформа Троєщина � вул. Райдужна �вул. Стальського (назад вул. Микитенка) � бульвар Перова � вул. Кибальчича � просп.
Ватутіна � вул. Драйзера � вул. Закревського � вул. Сабурова � вул. Градинська � вул. Радунська � вул. Лісківська (назад вул.Радунська) � вул.
Милославська

Звичайний режим
руху

Щоденно 18�19 5100,00

29 62 "Ботанічний сад � Контрактова пл." Автобуси класу І 13 Ботанічний сад � вул. Бастіонна � бульв. Лесі Українки � вул. Кутузова � вул. Московська � вул. Грушевського � Володимирський узвіз � вул.
Сагайдачного � Контрактова площа

Звичайний режим
руху

Щоденно 7�8 5100,00

30 69 "вул. Литвиненко�Вольгемут � ст. м.
"Палац спорту"

Автобуси класу І 22 Палац спорту �  вул. Еспланадна � вул. Саксаганського (назад вул. Жилянська � вул. Шота Руставелі) � вул.Толстого � вул. Урицького �
Солом'янська пл. � Повітрофлотський просп. � Севастопольська пл. � бульв. Чоколівський � вул. Гетьмана � вул. Борщагівська � просп.
Комарова � просп. Курбаса � вул. Корольова � вул. Сім'ї Сосніних  � вул. Зодчих (назад бульв. Кольцова) � вул. Литвиненко�Вольгемут

Звичайний режим
руху

Щоденно 5�6 5100,00

31 70 "ст. м. "Лівобережна" � вул.
Вершигори"

Автобуси класу І 7 Ст. м. "Лівобережна" � вул. Раскової � Броварський просп. � просп. Визволителів � бульв. Перова � вул. Райдужна � вул. Вершигори Звичайний режим
руху

Щоденно 25�26 5100,00

32 73 "ст. м. "Оболонь" � вул.
Милославська"

Автобуси класу І 11 Ст.м. "Оболонь" � вул. Малиновського � просп. Героїв Сталінграда � просп. Московський � просп. Ватутіна � вул. Бальзака � вул. Градинська �
вул. Радунська (до вул. Милославська)

Звичайний режим
руху

Щоденно 6�7 5100,00

33 75 "ст. м. "Виставковий центр" � вул.
Московська (с. Жуляни)"

Автобуси класу А, І 1 ст. м. "Виставковий центр" � просп. Глушкова � Кільцева дорога � вул. Радянська � вул. Шевченка � вул. Повітрофлотська � вул. Героїв війни �
вул. Леніна (до вул.Московської (сел. Жуляни))

Звичайний режим
руху

Щоденно 51 5100,00

34 77 "вул. Курнатовського � Лісове
кладовище"

Автобуси класу А, І 1 Вул. Курнатовського � вул. Стальського � вул. Крайня � Лісове кладовище Звичайний режим
руху

Щоденно 30 5100,00

35 78 "ст. м. "Васильківська" �
Севастопольська пл."

Автобуси класу І 1 ст. м. "Васильківська" � вул. Васильківська (у зворотному напрямку вул. Амурська � вул. Жуковського) � вул. Трутенка � вул. Леніна � вул.
Героїв війни � вул. Повітрофлотська � вул. Шевченка � вул. Радянська � Кільцева дорога � Нова дорога � просп. Повітрофлотський � вул.
Смілянська (назад вул. Народного Ополчення � вул. Вінницька)

Звичайний режим
руху

Щоденно 70 5100,00

36 79 "ст. м. "Лісова" � вул. Каштанова" Автобуси класу І 2 Ст.м. "Лісова" � вул. Кіото � вул. Жукова � просп. Лісовий � вул. Братиславська � вул. Драйзера �просп. Маяковського (назад вул. Бальзака) �
вул. Каштанова

Звичайний режим
руху

Щоденно 30 5100,00

37 81 "ст. м. "Лісова" � Лісовий масив" Автобуси класу І 12 Ст.м. "Лісова" � вул. Кіото � вул. Жукова � просп. Лісовий (назад  вул. Волкова) � Лісовий масив Звичайний режим
руху

Щоденно 2�3 5100,00

38 87 "ст. м. "Осокорки" � вул.
Луначарського"

Автобуси класу І 8 Ст. м. "Осокорки" � Дніпровська набережна � вул. Березняківська � вул. Шумського � просп.  Тичини � вул. Бучми � вул. Серафимовича � (назад
вул. Березняківська) �  вул. Раскової � вул. Луначарського

Звичайний режим
руху

Щоденно 7�8 5100,00

39 88 "вул. Північна � Рибальський п�ов" Автобуси класу І  1 Вул. Північна � вул. Тимошенка � просп. Героїв Сталінграда � вул. Малиновського � вул. Лайоша Гавро � вул. Мате Залки � просп. Героїв
Сталінграда � вул. Електриків � Рибальський півострів

Звичайний режим
руху

Щоденно 65 5100,00

40 90 "Інтернаціональна пл. � вул.
Григоровича�Барського"

Автобуси класу І 14 Інтернаціональна пл. � вул. Стеценка � вул. Туполєва � просп. Перемоги � вул. Святошинська � вул. Жмеринська � вул. Героїв Космосу � вул.
Якуба Коласа � вул. Гната Юри � вул. Картвелішвілі (назад  просп.  Курбаса) � бульв. Кольцова � вул. Симиренка (назад вул. Велика Кільцева �
вул. Зодчих � вул. Сім'ї Сосніних) �  вул. Григоровича�Барського  

Звичайний режим
руху

Щоденно 9�10 5100,00

41 91 " вул. А. Ахматової � Московська
пл."

Автобуси класу І 6 Вул. Анни Ахматової � вул. Ревуцького � (назад вул. Драгоманова � просп. Григоренка) � просп. Бажана � вул. Саперно�Слобідська � просп.
Науки � Червонозоряний просп. (розворот в районі Червоноармійського пров.)

Звичайний режим
руху

Щоденно 9�10 5100,00

42 95 "Микільська слобідка � плат. "Лівий
берег"

Автобуси класу І 5 Масив Микільська Слобідка � вул. Комбінатна � вул. Каховська � вул. Челябинська � вул. Луначарського �  вул. Раскової � вул. Окіпної �
Русанівська набережна � Дніпровська набережна � вул. Березняківська  � (назад  вул. Шумського � просп. Тичини � вул. Бучми � вул.
Серафимовича ) � пл.Лівий Берег

Звичайний режим
руху

Щоденно 11 5100,00

43 97 "ст. м. "Святошин" � Ринок (масив
Новобіличі)"

Автобуси класу І 4 Ст. м. "Святошин" � просп. Перемоги (назад вул. Депутатська) � бульв. Вернадського � просп. Палладіна � (вул. Малинська � вул. Робітнича �
вул. Коростенська � в одному напрямку) � вул. Наумова � (вул. Підлісна � в одному напрямку) � вул. Булаховського �  ж/м Новобіличі

Звичайний режим
руху

Щоденно 12�13 5100,00

44 98 "вул. Милославська � ТЕЦ�6" Автобуси класу І 2 вул. Бальзака (від  вул. Милославська) �  вул. Сабурова � вул. Пухівська � ТЕЦ�6 Звичайний режим Щоденно 24 5100,00
45 99 "Мінський масив � ст. м. "Мінська" Автобуси класу І 17 Ст. м. "Мінська" �вул.Тимошенка � вул. Зої Гайдай � вул. Полярна � просп. Рокоссовського �  вул. Кондратюка (заїзд до Діагностичного центру)

� Мінський масив
Звичайний режим
руху

Щоденно 2�3 5100,00

46 100 "вул. Микитенка � Площа
Шевченка"

Автобуси класу І  2 Вул. Микитенка � вул. Карбишева� вул. Вільде � вул. Курнатовського � вул. Микитенка (назад вул. Кибальчича) � бульв. Перова � просп.
Ватутіна � просп. Героїв Сталінграда � вул. Маршала Малиновського � вул. Тимошенка � вул. Богатирська � вул. Полярна �вул.Сощенка
(пл.Шевченка)

Звичайний режим
руху

Щоденно 42 5100,00

47 101 "ст. м. "Петрівка" � вул.
Милославська"

Автобуси класу І 18 Ст. м. "Петрівка" � просп. Оболонський �  просп. Московський � просп. Ватутіна � просп. Маяковського � вул. Закревського  � вул.
Милославська (до вул.Радунська)

Звичайний режим
руху

Щоденно 4�5 5100,00

48 102 "масив Виноградар � кінотеатр
"Братислава"

Автобуси класу І 22 Кінотеатр "Братислава" � вул. Мате Залки � вул. Лайоша Гавро (назад просп. Героїв Сталінграда)  � вул. Малиновського �  вул. Тимошенка �
вул. Лугова � вул. Івашкевича � просп. "Правди" � просп.  Гонгадзе � проспект Свободи (до  вул. Світлицького) (ж/м Виноградар)

Звичайний режим
руху

Щоденно 4�5 5100,00

49 104 "ст. м. "Харківська" � с. Бортничі
(ФАП)"

Автобуси класу І та
А

8 Ст. м. "Харківська  � вул.Декабристів � вул.Вербицького � Харківське шосе � Харківська пл. � вул. Світла � вул. Леніна � вул. Промислова � вул.
Лермонтова � вул. Шевченка � ФАП (сел. Бортничі)

Звичайний режим
руху

Щоденно 10 5100,00

50 117"Ст.м. "Лівобережна" � Русанівські
Сади" 

Автобуси класу А 1 "ст.м. "Лівобережна" � вул.Луначарського � вул.Каховська � вул.Комбінатна � вул.Сагайдака � вул.Центрально�Садова Звичайний режим
руху

Щоденно
На літній
період

40 5100,00

51 152"вул. Привокзальна � с. Бортничі
(Овочева база)"

А 8 "вул. Привокзальна � вул. Ялтинська � вул. Славгородська � вул. Тростянецька � Харківське шосе � Харківська пл. � вул. Світла � вул. Леніна � с.
Бортничі (Ов. база) � вул. Леніна � вул. Світла � Харківська пл. � Харківське шосе � вул. Тростянецька � вул. Славгородська � вул. Ялтинська �
вул. Н.Крупської вул. Сімферопольська � вул. Привокзальна"  

Маршрутне таксі Щоденно 8
5100,00

52 154 "ст. м. "Лісова" � с. Рибне" А 1 "с. Рибне � Броварське шосе � вул. Кіото � ст.м. "Лісова" Маршрутне таксі Щоденно 9 5100,00

53 164 "Зал. Вокзал "Південний" �просп.
Героїв Сталінграду"

А 8 "з/в "Південний" � вул. Лукашевича � Повітрофлотський просп. � вул. В.Чорновола � вул. Артема � вул. Мельникова � вул. О.Теліги � просп.
Московський � Оболонський просп. � вул. М. Малиновського � просп.Г.Сталінграду (до вул. Північної)"

Маршрутне таксі Щоденно 14 5100,00

54 170"смт. Пуща Водиця � ст. м. "Героїв
Дніпра"

А 4 "смт. Пуща�Водиця � вул. Селянська � вул. Гамарника � 5�та лінія � вул. Червонофлотська � вул. Міська � Кільцева дорога � Мінський пр. � пл.
Шевченка � вул. Полярна � вул. Героїв Дніпра � вул. З.Гайдай � вул. Тимошенка � просп. Г.Сталінграду � вул. Г.Дніпра � ст. м. "Героїв Дніпра"  

Маршрутне таксі Щоденно 15 5100,00
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 26 червня 2013 року

55 180 "Вул. Милославська � просп.
Свободи"

А 21 "вул. Милославська � вул. Бальзака (ліва ст.) � вул. Будищанська � вул. Радунська � вул. Милославська � вул. Бальзака (ліва ст.) � ш/провід вул. Цвєтаєвої � вул.
Бальзака(права ст.) � вул. Сабурова � просп. Маяковського � вул. Драйзера � вул. Закревського � просп. Маяковського � просп. Ватутіна � Московський міст �
просп. Г.Сталінграда � вул. Мате Залки � вул. Лайоша Гавро � вул. Малиновського � вул. Тимошенка � вул. Лугова � вул. Івашкевича � просп. Правди � просп.
Свободи (до просп. Порика) � просп. Правди � вул. Івашкевича � вул. Лугова � вул. Тимошенка � вул. Мате Залки � вул. Лайоша Гавро � просп. Г.Сталінграда �
просп. Московський � Московський міст � просп. Ватутіна � Керченська пл. � просп. Маяковського � вул. Закревського � вул. Драйзера � просп. Маяковського �
вул. Сабурова � вул. Бальзака (права ст.) � ш/пров. вул. Цвєтаєвої � вул. Бальзака (ліва ст.) � вул. Милославська (розв.) � вул. Бальзака"

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

56 182 "ст. м. "Нивки" � просп. Свободи 
(до пр. Г. Гонгадзе)"

А 10 "ст. м. "Нивки" � вул. Щербакова � Інтернаціональна пл. � вул. Маршала Гречка � просп. Правди � просп. В.Порика � просп. Свободи" (до просп. Георгія Гонгадзе) Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

57 183 "ст. м. "Петрівка" � просп. Свободи
(до пр. Г. Гонгадзе)"

А 10 "просп. Свободи (від вул. Гонгадзе) � вул. Н.Ужвій � вул. Мостицька � вул. Вишгородська � вул. Фрунзе � вул. О.Теліги � просп. Московський � просп.
Оболонський � ст. м. "Петрівка � Оболонський просп. � просп. Московський � вул. Фрунзе � вул. Вишгородська � вул. Мостицька � вул. Н.Ужвій � просп. Свободи"  

Маршрутне таксі Щоденно 3 5100,00

58 185 "вул. Туполєва � ж/м "Кадетський
Гай"

А 12 "ж/м Кадетський Гай � вул. Пулюя � вул. Ернста � вул. Н.Ополчення � Севастопольська пл. � Чоколовський бульв. � вул. Гетьмана � вул. О.Довженка � вул. О.Теліги
� вул. Щусєва � вул. Стеценка � Інтернаціональна пл. � вул. Стеценка � вул. Туполєва" (в зв. напр. вул. Туполєва, вул. Блюхера, вул. Стеценка)      

Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

59 187 "ст. м. "Нивки" � вул. Тулузи" А 10 "ст. м. "Нивки" � просп. Перемоги � пл. Г.Бреста � вул. Святошинська � вул. Жмеринська � вул. Г.Космосу � вул. Якуба Коласа � вул. Р.Роллана � вул. Тулузи �
бульвар Р.Роллана � вул. Я.Коласа � вул. Г.Космосу � вул. Жмеринська � вул. Святошинська � пл. Г.Бреста � просп. Перемоги � ст.м. "Нивки"  
в часи пік: вул. Тулузи � Кільцева дорога � вул. Жмеринська � бульв. Р. Роллана 

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

60 189 "вул. Володимирська � вул.
Чорнобильська"

А 18 "вул. Чорнобильська � вул. Ірпінська � просп. Палладіна � просп. Перемоги � пл. Перемоги � бульв. Т.Шевченка � вул. Володимирська � вул. Саксаганського � пл.
Перемоги � просп. Перемоги � вул. Чорнобильська � вул. Ірпінська � вул. Чорнобильська"

Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

61 192 "ст. м. "Петрівка" � просп.
Маяковського"

А 12 "ст. м. "Петрівка" � просп. Московський � Московський міст � просп. Ватутіна � Керченська пл. � просп. Маяковського(до вул. Милославської) � просп. Ватутіна �
Московський міст � вул. Богатирська � просп. Оболонський (розворот на першому колі) � просп. Оболонський � ст.м. "Петрівка"  

Маршрутне таксі Щоденно 7 5100,00

62 193 "Ленінградська пл. � ж/м
Корчувате"

А 11 "ж/м Корчувате � вул. Новопирогівська � Столичне шосе � Наддніпрянське шосе � міст Патона � просп. Возз'єднання � Ленінградська пл. � просп. Гагаріна � вул.
Усенка � вул. Сергієнка � Ленінградська пл. � вул. Сергієнка � Ленінградська пл. � просп. Возз'єднання � міст Патона � бульвар Дружби Народів � Набережне шосе �
Наддніпрянське шосе � Столичне шосе � вул. Набережно�Корчуватська � ж/м "Корчувате"

Маршрутне таксі Щоденно 16 5100,00

63 194 "вул. Ірпінська � Гіпермаркет "Ашан
Біличі"

А 5 "вул. Ірпінська � вул. Прилужна � вул. Ушакова � вул. К.Уборевича � просп. Палладіна � гіпермаркет "Ашан Біличі" � просп. Палладіна � вул. Уборевича � вул.
Ушакова � вул. Прилужна � вул. Ірпінська"  

Маршрутне таксі Щоденно 10 5100,00

64 196 "ж/м "Кадетський Гай" � вул.
Дорогожицька"

А 8 "ж/м "Кадетський Гай" � вул. Пулюя � вул. Ернеста � вул. Народного Ополчення � Севастопольська площа � Повітрофлотський просп. � Повітрофлотський ш/п �
вул. В.Чорновола � вул. Артема � вул. Мельникова � вул. Щусєва � вул.Берлінського � вул. Ризька � вул. Дорогожицька � вул. Мельникова � вул. Артема � вул.
В.Чорновола � Повітрофлотський ш/п � Повітрофлотський просп. � Севастопольська пл. � вул. Народного Ополчення � вул. Ернста � вул. Пулюя � ж/м "Кадетський
Гай"

Маршрутне таксі Щоденно 9 5100,00

65 197 "вул. Строкача � зал. Платформа
"Новобіличі"

А 10 "зал. платф. "Новобіличі" � вул. Малинська � вул. Робітнича � вул. Коростенська � вул. Наумова � просп. Палладіна � Кільцева дорога � просп. Л.Курбаса � вул.
Гната Юри � вул. Якуба Коласа � вул. Г.Космосу � вул. Верховинця � вул. Авдєєнка � вул. Строкача � вул. Авдєєнка � вул. Верховинця � вул. Г.Космосу � вул. Якуба
Коласа � вул. Гната Юри � просп. Л.Курбаса � вул. Зодчих � Кільцева дорога � просп. Палладіна � вул. Малинська � зал. платф. "Новобіличі"

Маршрутне таксі Щоденно 7 5100,00

66 198 "Центр. Зал. Вокзал � Інстит.
серцево�судин. хірургії"

А 10 "Інститут серцево�судинної хірургії � вул. Амосова � вул. Клінічна � вул. Семенівська � вул. Народна � вул. Солом'янська � вул. Урицького � вул. Толстого � вул.
Саксаганського � вул. Комінтерну � площа Вокзальна � з/в Центральний � пл. Вокзальна � вул. Вокзальна � вул. Толстого � вул. Урицького � вул. Солом'янська �
вул. Клінічна � вул. Амосова � Інститут серцево�судинної хірургії"

Маршрутне таксі Щоденно 4 5100,00

67 199 "вул. Ушакова � ст. м. "Палац
України"

А 9 "вул. Ушакова� вул. Уборевича � просп. Палладіна � Кільцева дорога � просп. Перемоги � пл. Перемоги � бульв. Т.Шевченка � вул. Володимирська � вул.
Л.Толстого � пл. Л.Толстого � вул. Червоноармійська � вул. Саксаганського � вул. Горького � пл. Либідська � вул. Червоноармійська � ст. м. "Палац "Україна" � вул.
Червоноармійська � пл. Л.Толстого � вул. Л.Толстого � вул. Володимирська � бульвар Шевченка � пл. Перемоги � просп. Перемоги � просп. Палладіна (внутрішня
дорога) � вул. Стуса � вул. Семашка � бульвар Вернадського � вул. Уборевича � вул. Ушакова"

Маршрутне таксі Щоденно 12 5100,00

68 200�к "вул. Гаршина � вул. Ушакова" А 10 "вул. Гаршина � вул. Олевська � вул. Бахмацька � вул. Клавдіївська �вул. Корсунська � вул. Наумова � просп. Палладіна � вул. Уборевича � вул. Чорнобильська �
вул. Прилужна � вул. Ушакова � вул. Прилужна � вул. Чорнобильська � вул. Уборевича � просп. Палладіна � вул. Булаховського � вул. Лісорубна � вул. Наумова �
вул. Корсунська � вул. Клавдіївська � вул. Бахмацька � вул. Олевська � вул. Гаршина"

Маршрутне таксі Щоденно 3 5100,00

69 201 "ст. м. "Шулявська" � вул.
Жолудєва"

А 11 "вул. Жолудєва � просп. Корольова � вул. 9�го Травня � просп. Відрадний � вул. Гарматна � вул. Борщагівська � Індустріальний шляхопровід � Індустріальний
провулок � вул. Гетьмана � просп. Перемоги � вул. Несторова � вул. Е.Потьє � вул. Довженка � ст. м. "Шулявська" � вул. Довженка � вул. Гетьмана � вул. Лебедєва�
Кумача � просп. Відрадний � вул. 9�го Травня � просп. Корольова � вул. Жолудєва"

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

70 202 "ст. м. "Святошин" � вул.
Булаховського"

А 8 "ст. м. "Святошин" � пл. Г.Бреста � просп. Перемоги � бульв. Ак.Вернадського � просп. А.Палладіна � вул. Ак.Булаховського (розворот вул. Обухівська) � просп.
Палладіна � бульвар Вернадського � вул. Депутатська � пл. Г.Бреста � ст.м. "Святошин" 

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

71 203 "ст. м. "Святошин" �  к�тр "Лейпціг" А 7 "ст. м. "Святошин" � пл. Г.Бреста � вул. Святошинська � вул. Жмеринська � вул. Г.Космосу � вул. Я.Коласа � вул. Г.Юри � просп. Курбаса � вул. Г.Юри�кінотеатр
"Лейпциг" � вул. Г.Юри � вул. Я.Коласа � вул. Г.Космосу � вул. Жмеринська � вул. Святошинська � пл. Г.Бреста � ст.м. "Святошин"

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

72 205 "Індустріальний ш/п �
Ленінградська пл."

А 15 "Індустріальний шляхопровід � вул. Гетьмана � Чоколовський бульвар � Севастопольська площа � Червонозоряний просп. � Московська площа � бульв. Дружби
Народів � міст Патона � просп. Возз'єднання � Ленінградська площа � просп. Гагаріна � вул. Сосюри � вул. Сергієнка � Ленінградська пл. � вул. Сергієнка �
Ленінградська площа� просп. Возз'єднання � міст Патона � бульвар Дружби Народів � просп. Червонозоряний � Севастопольська пл. � Чоколовський бульвар �
вул. Гетьмана � Індустріальний шляхопровід"

Маршрутне таксі Щоденно 7 5100,00

73 210 "ст. м. "Славутич"� с/т Вишеньки" А 3  "ст. м. "Славутич" (вул. Зарічна) � вул. Садова � садове товариство "Вишеньки" � база відпочинку "Либідь"      Маршрутне таксі Щоденно 8  5100,00

74 213 "Ст.м. "Осокорки"�  вул. Бальзака
(до вул. Милославської)"

А 11 Станція метро "Осокорки" � Дніпровська Набережна   � вул. А.Ахматової � вул. Тростянецька � Харківське шосе � Ленінградська пл. � вул. Сергієнка � вул. Сосюри �
просп. Гагаріна � бульв. В.Ради � вул. Червоногвардійська � вул. Братиславська � вул. Драйзера � вул. Бальзака (права сторона) � вул. Милославська � вул.
Бальзака (права сторона) � вул. Драйзера � вул. Братиславська � вул. Червоногвардійська � просп. Гагаріна � Ленінградська пл. � Харківське шосе � вул.
Тростянецька � вул. А.Ахматової � Дніпровська набережна � ст.м. "Осокорки" 

Маршрутне таксі Щоденно 14 5100,00

75 215 "вул. Луначарського � вул. П.
Запорожця"

А 1 "вул. Луначарського (від вул. Челябінської) � вул. М.Раскової � ст. м. "Лівобережна" � Броварський просп. � вул. А.Малишка � ст. м. "Дарниця" � Дарницький
бульвар � вул. Юності � вул. Миропільська � вул. Курнатовського � вул. П.Запорожця (до вул. Старосільської) � вул. П.Запорожця � бульвар Перова � просп.
А.Навої � вул. Миропільська � вул. Міста Шаллет � Дарницький бульвар � вул. А.Малишка � Броварський просп. � вул. А.Луначарського"

Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

76 215�к "Русанівськісади � ст. м.
"Лівобережна"

А 5 "Русанівські сади � вул. Сагайдака � вул. Комбінатна � вул. Каховська � вул. Челябинська � пл. Луначарського � вул. Луначарського � вул. М.Раскової � ст. м.
"Лівобережна"

Маршрутне таксі Щоденно 8 5100,00

77 219 "Контрактова пл. � Діагностичний
центр"

А 10 "Контрактова пл. � вул. Спаська � вул. Межигірська � вул. Щекавицька � вул. Костянтинівська � вул. Оленівська � вул. Фрунзе � вул. Вишгородська � пл. Шевченка �
вул. Полярна � вул. Маршала Рокоссовського � вул. Кондротюка � Діагностичний центр � вул. Кондратюка � просп. Рокоссовського � вул. Полярна � пл. Шевченка �
вул. Вишгородська � вул. Фрунзе � вул. Щекавицька � вул. Костянтинівська � вул. Спаська � Контрактова пл." 

Маршрутне таксі Щоденно 7 5100,00

78 220 "вул. Тростянецька � вул. Медова" А 20 "вул. Тростянецька � вул. Вербицького � вул. Декабристів � просп. Бажана � міст Південний � вул. Саперно � Слобідська � просп. Науки � Московська пл. �
Червонозоряний просп. � Севастопольська площа � Повітрофлотський просп. � вул. Смілянська � вул. Народного Ополчення (до вул. Медової) � вул. Народного
Ополчення � Севастопольська пл. � Червонозоряний просп. � Московська пл. � просп. Науки � вул. Саперно�Слобідська � Південний міст � просп. Бажана � вул.
Ревуцького � вул. Тростянецька � вул. Вербицького � вул. Тростянецька"  

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

79 221 "ст. м. "Дарниця"� вул.
Милославська"

А 9 "ст. м. "Дарниця" � вул. Попудренка � вул. Будівельників � вул. Жмаченка � просп. А.Навої � вул. Курнатовського � вул. Стальського � вул. Братиславська � вул.
Драйзера � просп. Маяковського (до вул. Милославської) � просп. Маяковського � вул. Драйзера � вул. Братиславська � Новоросійська пл. � вул. Попудренка � ст.
м. "Дарниця"

Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

80 224 "ст. м. "Мінська"� вул. Північна" А 8 "ст. м. "Мінська" � вул. Маршала Тимошенка � просп. Героїв Сталінграда � вул. Північна"  Маршрутне таксі Щоденно 4 5100,00

81 225 "ст. м. "Харківська"� ст. м.
"Дарниця"

А 25 "ст. м. "Харківська" � вул. Декабристів �вул. Вербицького � Харківське шосе � Ленінградська пл. � просп. Миру � БВР � вул. Будівельників � вул. Попудренка � ст. м.
"Дарниця" � вул. Попудренка � вул. Бажова � вул. Червоноткацька � вул. Будівельників � БВР � просп. Миру � Ленінградська пл. � Харківське шосе � вул.
Вербицького � вул. Декабристів � ст. м. "Харківська"

Маршрутне таксі Щоденно 2 5100,00

82 227 "Діагностичний центр � ж/м
"Кадетський Гай"

А 12 "Діагностичний центр � вул. Кондратюка � просп. Рокоссовського � вул. Полярна � пл. Т.Шевченка � вул. Вишгородська � вул. Фрунзе � вул. Петропавлівська � вул.
Копилівська � вул. О.Теліги � вул. Довженка � вул. Гетьмана � бульв. Чоколівський � Севастопольська пл. � Повітрофлотський просп. � вул. Смілянська � вул.
Народного Ополчення � вул. Ернста � вул. Пулюя � вул. Кадетський Гай � вул. Пулюя � вул. Ернста � вул. Н. Ополчення � Севастопольська пл � Чоколівський бульв. �
вул. Гетьмана � вул. Довженка � вул. О.Теліги � вул. Ольжича � вул. Бакинська � вул. Петропавлівська � вул. Фрунзе � вул. Вишгородська � пл. Т.Шевченка � вул.
Полярна � просп. Рокоссовського � вул. Кондратюка � Діагностичний центр"

Маршрутне таксі Щоденно 9 5100,00

83 228 "Просп. Свободи (від вул.
Світлицького) � ст. м. "Університет"

А 8 "Просп. Свободи (від вул. Світлицького) � просп. Г. Гонгадзе � вул. Гречка � просп. Гонгадзе � вул. Гречка � Інтернаціональна пл. � вул. Щербакова � просп.
Перемоги � площа  Перемоги � бульв. Т.Шевченка � ст. м. "Університет" (з розворотом навпроти вул. Леонтовича)"  

Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

84 231 "пл. Л. Толстого � вул. Кадетський
Гай"

А 10 "пл. Льва Толстого � вул. Л.Толстого � вул. Володимирська � бульв. Т.Шевченка � вул. С.Петлюри � вул. Вєтрова � вул. Л.Толстого � вул. Урицького � Солом'янська
площа  � Повітрофлотський просп. � Севастопольська площа � Повітрофлотський просп. � вул. Ернста � вул. Пулюя � ж/м Кадетський Гай � вул. Пулюя � вул. Ернста
� вул. Н.Ополчення � Севастопольська пл. � Повітрофлотський просп. � Солом'янська пл. � вул. Урицького � вул. Толстого � вул. Саксаганського � вул. С.Петлюри �
бульвар Т.Шевченка � вул. Червоноармійська � пл. Льва Толстого"

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

85 234 "ст. м. "Петрівка" �Алішера Навої" А 5 "ст. м. "Петрівка" � вул. Вербова � Московський просп.  � Московський міст � просп. Г.Ватутіна  � Керченська пл.� бульв. Перова � вул. А.Навої � бульвар Перова �
просп. Ватутіна � Московський міст � просп. Московський � вул. Богатирська � Оболонський просп. � вул. Вербова � ст. м. "Петрівка"  

Маршрутне таксі Щоденно 12 5100,00

86 243 "ст. м. "Героїв Дніпра"�р�к
"Троєщина"

А 4 "ст. м. "Героїв Дніпра" � вул. Г.Дніпра � Оболонський просп. � вул. Малиновського � вул. Л.Гавро � вул. М.Залки � просп. Г.Сталінграда � Московський міст � просп.
Ватутіна � Керченська пл. � просп. Ватутіна � вул. Драйзера � вул. Закревського � вул. Сабурова � вул. Електротехнічна � ринок "Троєщина" � вул. Електротехнічна �
просп. Ватутіна � Керченська пл. � просп. Ватутіна � Московський міст � просп. Г.Сталінграда � вул. М.Залки � вул. Л.Гавро � вул. Малиновського � просп.
Оболонський � вул. Г.Дніпра � просп. Г.Сталінграда (розворот) � вул. Г.Дніпра � ст. м. "Героїв Дніпра"

Маршрутне таксі Щоденно 25 5100,00

87 401 "вул. Чорнобильська � зал. вокзал
"Південний"

А 32 "вул. Чорнобильська (від вул. Ф.Пушиної) � вул. Уборевича � просп. Палладіна (в зв. нап. просп. Палладіна � бульв. Вернадського � вул. Уборевича) � Кільцева
дорога � просп. Леся Курбаса � просп. Комарова � вул. Борщагівська � вул. Гетьмана � Чоколовський бульв. � вул. Соціалістична � вул. Донецька �
Повітрофлотський просп. � Севастопольська пл. (в зв. нап. Севастопольська пл. � Чоколовський бульв.) � Повітрофлотський просп. � вул. Лукашевича � з/в
"Південний""

Маршрутне таксі Щоденно 3 5100,00

88 402 "вул. Мате Залки � вул. Північна" А 10 "вул. Північна � просп. Героїв Сталінграда � вул. Героїв Дніпра � вул. Зої Гайдай �вул. Маршала Тимошенка � вул. Маршала Малиновського � вул. Лайоша Гавро �
вул. Мате Залки (до просп. Героїв Сталінграда )"

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

89 405 "ун�маг "Дитячий світ" � просп.
Маяковського"

А 12 "просп. Маяковського (від вул. Милославської) � вул. Драйзера � вул. Братиславська (в зв. нап. вул. Шолом�Алейхема � вул. Юності � Дарницький бульв.) � вул.
А.Малишка � універмаг "Дитячий світ""

Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

90 407 "вул. Гришка � вул. Привокзальна" А 18 "вул. Привокзальна � вул.Ялтинська � вул.Славгородська � вул. Тростянецька � Харківське шосе � вул. Вербицького � вул. Декабристів � пр. Бажана � вул.
Ревуцького � вул. Вишняківська � вул. Руденка � вул. Мишуги � пр. Григоренка � вул. Б.Гмирі � вул. Гришка � пр. Григоренка � вул. Крушельницької (розворот) � пр.
Григоренка � вул. Мишуги � вул. Руденка � вул. Вишняківська � вул. Ревуцького � вул. Декабристів � вул. Вербицького � Харківське шосе � вул. Тростянецька � вул.
Славгородська � вул. Ялтинська � вул. Крупської � вул. Сімферопольська � вул. Привокзальна"

Маршрутне таксі Щоденно 5/9 5100,00

91 410 "ст. м. "Нивки" � ст. м. "Петрівка" А 8 "ст. м. "Нивки" � вул. Щербакова � вул. Стеценка � вул. Щусєва � вул. Мельникова � вул. Оранжерейна � вул. Дорогожицька � вул. О.Теліги � просп. Московський �
Оболонський просп. � ст. м. "Петрівка" � Оболонський просп. � просп. Московський � вул. О.Теліги � вул. Щусєва � вул. Стеценка � Інтернаціональна пл. � вул.
Щербакова � ст. м. "Нивки""

Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

92 412 "пл. Л. Толстого � вул. Набережно�
Корчуватська"

А 10 "пл. Л.Толстого � вул. Червоноармійська � вул. Саксаганського � вул. Горького � (в зв.нап.: вул. Червоноармійська � вул. Саксаганського � вул. Горького � вул.
Л.Толстого) � бульв. Дружби Народів � Московська пл. � просп. Науки � вул. Набережно�Корчуватська"

Маршрутне таксі Щоденно 8 5100,00

93 412�к "пл. Л. Толстого � вул. Квітки
Основ’яненка (до Закарпатської)

А 2 "пл. Л.Толстого � вул. Червоноармійська � вул. Саксаганського � вул. Горького � (в зв.нап.: вул. Червоноармійська � вул. Саксаганського � вул. Горького � вул.
Л.Толстого) � бульв. Дружби Народів � Московська пл. � просп. Науки � вул. Квітки�Основ'яненка (до вул. Закарпатська)"

Маршрутне таксі Щоденно 35 5100,00

94 414 "вул. Сосюри � вул. Бальзака" А 13 "вул. Сосюри � просп. Гагаріна � бульв. В.Ради � вул. Червоногвардійська � пл. Новоросійська � вул. Братиславська � вул. Драйзера � просп. Маяковського � вул.
Цвєтаєвої � вул. Бальзака (до вул. Милославської) � вул. Будищанська � вул. Радунська � вул. Милославська � вул. Бальзака � вул. М.Цвєтаєвої � просп.
Маяковського � вул. Драйзера � вул. Братиславська � Новоросійська пл. � вул. Червоногвардійська � просп. Гагаріна � вул. Сосюри"

Маршрутне таксі Щоденно 7 5100,00

95 415 "вул. Жукова � ст. м.
"Бориспільська"

А 12 "ст. м. "Бориспільська" � Харківська пл. � Харківське шосе � вул. Вірменська � просп. Бажана � вул. Ревуцького � вул. Тростянецька � Харківське шосе �
Ленінградська пл. � просп. Гагаріна � бульвар В.Ради � вул. Червоногвардійська � вул. Братиславська � вул. Шолом�Алейхема � вул. М.Жукова (до перетину з
просп. Лісовим)"  

Маршрутне таксі Щоденно 8 5100,00

96 416 "Кібцентр � вул. Драйзера (до
просп. Маяковського)

А 33 "Кібцентр � просп. Ак.Глушкова � Одеська пл. � просп. Глушкова � просп. 40�річчя Жовтня � Московська пл. � бульвар Д.Народів � міст ім. Патона � просп.
Возз'єднання � Ленінградська пл. � просп. Ю.Гагаріна � БВР � вул. Червоногвардійська � вул. Братиславська � вул. Драйзера(до просп. Маяковського)"  

Маршрутне таксі Щоденно 4 5100,00

97 417 "ст. м. "Контрактова пл." � вул.
Підлісна"

А 24 "вул. Підлісна � вул. Булаховського (вул. Осіння розворот) � вул. Булаховського �просп. Палладіна � вул. Уборевича � вул. Чорнобильська � вул. Ф.Пушиної �
просп. Палладіна � Кільцева дорога � просп. Перемоги (в зв.нап. просп. Перемоги � вул. Чорнобильська) � вул. Василенка � вул. Дегтярівська (в зв.нап. вул.
Дегтярівська � вул. Лагерна � просп. Перемоги) � вул. Дмитрівська � вул. Коперника � вул. Глибочицька � вул. В.Вал � вул. Костянтинівська � вул. Спаська (в зв.нап.
вул. Спаська � вул. Межигірська � вул. Н.Вал) � Контрактова площа"  

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

98 418 "вул. Попудренка � вул.
Лисківська"

А 10 "вул. Лісківська(від вул. Милославської) � вул. М.Цвєтаєвої � просп. Маяковського � вул. Драйзера � вул. Братиславська � площа Новоросійська � вул.
Червоногвардійська � просп. Гагаріна � бульв. Верховної Ради � вул. Червоногвардійська � вул. Червоноткацька � вул. Біломорська � вул. Попудренка(в зв. нап.:
вул. Попудренка � вул. Червоногвардійська � площа Новоросійська � вул. Братиславська і далі за схемою)"

Маршрутне таксі Щоденно 8 5100,00

99 427 "ст. м. "Палац Спорту"� пр.
Відрадний (до ДБК�3)"

А 10 "ст. м. "Палац Спорту" � вул. Еспланадна � вул. Саксаганського � пл. Перемоги � просп. Перемоги � вул. Нестерова � вул. Е.Потьє � вул. Довженка � вул. Гетьмана �
вул. Лебедєва�Кумача� просп. Відрадний (до ДБК � 3) � вул. Гарматна � вул. Борщагівська � Індустріальний ш/пр. � Індустріальний пров. � вул. Гетьмана � просп.
Перемоги � площа Перемоги � вул. Старовокзальна � вул. Жилянська � вул. Шота Руставелі � вул. Рогнідинська � вул. Еспланадна � ст. м. "Палац Спорту"

Маршрутне таксі Щоденно 7 5100,00

100 431 "ст. м. "Дорогожичі" � вул. 
І. Сікорського"

А 1 "ст. м. "Дорогожичі" � вул. Мельникова � вул. Оранжерейна � вул. Дорогожицька � вул. Т.Шамрила � вул. Жамбіла Жабаєва � вул. І.Сікорського (розворот на
майданчику біля посольства США) � вул.Сікорського � вул. Жамбіла Жабаєва � вул. Шамрила � вул. Ризька � вул. Грекова � вул. Щусєва � вул. Мельникова � ст. м.
"Дорогожичі"

Маршрутне таксі Щоденно 20 5100,00

101 432 "вул. Констянтинівська � вул.
Новоукраїнська"

А 7 "вул. Новоукраїнська(від Індустріального технікуму) � вул. Кузьминська � вул. Шамрила � вул. Ризька � вул. Грекова � вул. Щусєва � вул. Мельникова � вул. Якіра �
вул. Білоруська � Лук'янівська пл. � вул. Білоруська � вул. Якіра � вул. Мельникова � вул. Пугачова (в зв. нап. вул. Пугачова � вул. Мельникова) � вул.
Багговутівська � вул. Татарська � вул. Глибочицька � вул. В.Вал � вул. Костянтинівська (в зв. нап. вул. Костянтинівська � вул. Хорива � вул. Межигірська � вул.
Н.Вал)"

Маршрутне таксі Щоденно 13 5100,00

102 437 "вул. Наумова � вул. Н. Ужвій" А 17 "вул. Наумова (від вул. Булаховського) � просп. Палладіна � вул. Уборевича � вул. Чорнобильська � вул. Пушиної � просп. Палладіна � просп. Перемоги � вул.
Щербакова � вул. М.Гречка � просп. Гонгадзе � просп. Свободи � вул. Ужвій(до вул. Новомостицька) � просп. Свободи � просп. Гонгадзе � вул. М.Гречка � вул.
Щербакова � просп. Перемоги � вул. Чорнобильська � вул. Уборевича � просп. Палладіна � вул. Робітнича � вул. Коростенська � вул. Наумова"

Маршрутне таксі Щоденно 7 5100,00

103 438 "вул. Наумова � вул. Вінницька" А 14 "вул. Наумова (від вул. Булаховського) � просп. Палладіна � Кільцева дорога � просп. Леся Курбаса � просп. Комарова � вул. Борщагівська � вул. Гетьмана �
Чоколовський бульв. � Севастопольська пл. � Повітрофлотський просп. � вул. Вінницька � вул. Н.Ополчення � Севастопольська пл. � Чоколовський бульвар � вул.
Гетьмана � Індустріальний ш/пр. � вул. Борщагівська � просп. Комарова � просп. Курбаса � Кільцева дорога � просп. Палладіна � вул. Булаховського � вул.
Наумова"  

Маршрутне таксі Щоденно 8 5100,00

104 444 "вул. Заболотного � ст. м.
"Арсенальна"

А 18 "вул. Заболотного � Одеська пл. � просп. Глушкова � просп. 40�річчя Жовтня � Московська пл. � просп. Дружби Народів � Либідська пл. � бульвар Д.Народів � вул.
Курганівська � вул. Бастіонна � бульв. Л.Українки (в зв.нап. бульвар Л.Українки � бульвар Д.Народів) � пл. Л.Українки � вул. Кутузова � вул. Суворова � пл. Слави �
вул. І.Мазепи � ст. м. "Арсенальна" (в зв. нап. по вул. Московська � вул. Кутузова)"

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

105 450 "вул. Солом'янська � кільцевий)" А 8 "вул. Солом'янська � Солом'янська пл. � Повітрофлотський просп. � просп. Перемоги � пл. Перемоги � бульв. Т.Шевченка � Бессарабська пл. � вул. Басейна � бульв.
Лесі Українки � бульв. Дружби Народів � вул. Червоноармійська � вул. Дмитрова � вул. Боженка � вул. Федорова � вул. Протасів Яр � вул. Солом'янська � вул.
Протасів Яр � вул. Федорова � вул. Горького � бульв. Дружби Народів � вул. Курганівська � вул. Бастіонна � Печерський міст � бульв. Л.Українки � вул. Басейна �
Бессарабська пл. � бульв. Т.Шевченка � пл. Перемоги � просп. Перемоги � Повітрофлотський шляхопровід � Повітрофлотський просп. � Солом'янська пл. � вул.
Солом'янська"

Маршрутне таксі Щоденно 6  5100,00

106 451 "вул. Саратовська (від Баумана) �
Контрактова пл."

А 10  "вул. Саратовська (від вул. Баумана) � вул. Салютна � вул. Щербакова � вул. М.Гречка � вул. Північно�Сирецька � вул. Білицька � вул. Фрунзе � вул. Щекавицька �
вул. Костянтинівська � Контрактова пл. (в зв. нап.: вул. Межигірська � вул. Щекавицька � вул. Костянтинівська � вул. Оленівська � вул. Фрунзе)"

Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

107 455 "Севастопольська пл. � пр�т
Свободи"

А 22 "Севастопольська площа � вул. Народного Ополчення � Севастопольська площа � Чоколовський бульв. � вул. Гетьмана � просп. Перемоги � вул. Щербакова �
Інтернаціональна площа � вул. Маршала Гречка � просп. Правди � просп. Свободи(до просп. В.Порика) � просп. Правди � вул. Гречка � Інтернаціональна площа �
вул. Щербакова � просп. Перемоги � вул. Гетьмана � Чоколовський бульв. � вул. Соціалістична � вул. Донецька � Повітрофлотський просп. � вул. Смілянська � вул.
Народного Ополчення � Севастопольська пл."

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

108 457 "ст. м. "Либідська"� вул.
Грабовського"

А 5 "ст. м. "Либідська" � вул. Горького (в зв.нап. вул. Червоноармійська) � бульв. Дружби Народів � Московська пл. � просп. Науки � Стратегічне шосе � вул.
Грабовського (в зв.нап. вул. Грабовського � просп. Науки)"

Маршрутне таксі Щоденно 10 5100,00
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109 458 "просп. Глушкова (Кібцентр) � пл.
Перемоги"

А 17 "просп. Глушкова (від Кібцентру) � Одеська пл. � просп. Глушкова � вул. Васильківська � вул. Бубнова � вул. Козацька � вул. Деміївська � Червонозоряний просп. �
вул. А.Головка � вул. Солом'янська � вул. Урицького � вул. Л.Толстого (з розворотом на перехресті з вул. Жилянською) � вул. Л.Толстого � вул. Вокзальна �
Вокзальна площа � вул. Петлюри � вул. Саксаганського � пл. Перемоги � вул. Воровського � пл. Перемоги � вул. Воровського � вул. Дмитрівська � вул.
Старовокзальна � вул. Жилянська � вул. Петлюри � Вокзальна площа � вул. Вокзальна � вул. Урицького і далі за діючою схемою)"

Маршрутне таксі Щоденно 7 5100,00

110 459 "зал. вокзал "Дарниця" � вул.
Підлипка"

А 10 "вул. Підлипка � вул. Маслівка � вул. Садова � вул. Зарічна � просп. Бажана � Дніпровська набережна � вул. Княжий Затон � вул. Драгоманова � вул. Ахматової �
вул. Тростянецька � вул. Славгородська � вул. Ялтинська � вул. Крупської � вул. Сімферопольська � вул. Привокзальна � з/в "Дарниця" � вул. Привокзальна � вул.
Ялтинська � вул. Славгородська � вул. Тростянецька � вул. А.Ахматової � вул. Драгоманова � просп. Григоренка � вул. А. Ахматової � вул. Княжий Затон �
Дніпровська набережна � просп. М.Бажана � вул. Зарічна � вул. Садова � вул. Маслівка � вул. Підлипка"

Маршрутне таксі Щоденно 8 5100,00

111 460 "ст. м. "Лівобережна"� вул.
Милославська"

А 6 "вул. Милославська � вул. Радунська � вул. Лисківська � вул. Бальзака (непарна сторона) � вул. Бальзака (парна сторона) � вул. Драйзера � просп. Ватутіна � вул.
Кибальчича � вул. Курнатовського � вул. П. Запорожця � бульв. Перова � просп. Визволителів � Броварський просп. � ст. м. "Лівобережна"  

Маршрутне таксі Щоденно 13 5100,00

112 461 "ст. м. "Святошин" � НВЦ" А 24 "ст. м. "Святошин" � пл. Героїв Бресту � вул. Святошинська � вул. Жмеринська � бульв. Р.Роллана � вул. Я.Колоса � вул. Г.Юри � вул. Картвелішвілі � бульв.
Кольцова � вул. Симиренка � вул. Трублаїні � Кільцева дорога � Одеський шляхопровід � Одеська пл. � просп. Глушкова � НВЦ � просп. Глушкова � Кільцева дорога
� вул. Трублаїні � вул. Симиренка � вул. Сосніних � бульвар Кольцова � просп. Л.Курбаса � вул. Г.Юри � вул. Я.Коласа � бульвар Р.Роллана � вул. Жмеринська � вул.
Святошинська � пл. Г.Бресту � ст. м. "Святошин"  

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

113 463 "вул. Північна � вул. Пулюя" А 15 "вул. Північна � просп. Г.Сталінграду � вул. М.Залки � вул. Гавро � вул. М.Малиновського � просп. Оболонський � просп. Московський � вул. Єрмака � вул.
Куренівська � гіпермаркет "Ашан Петрівка" � вул. Куренівська � вул. Єрмака � просп. Московський � вул. Теліги � вул. Довженка � вул. Гетьмана � Чоколівський
бульв. � Севастопольська пл. � Повітрофлотський просп. � вул. Ернста � вул. Пулюя � ж/м "Кадетський Гай" � вул. Пулюя � вул. Ернста � вул. Н.Ополчення �
Севастопольська пл. � Чоколівський бульв. � вул. Гетьмана � вул. Довженка � вул. Теліги � просп. Московський � просп. Оболонський (мале розворотне кільце) �
Оболонський просп. � вул. Малиновського � вул. Гавро � вул. М.Залки � просп. Г.Сталінграду � вул. Північна"  

Маршрутне таксі Щоденно 8 5100,00

114 464 "ст. м. "Лук'янівська" � ст. м.
"Героїв Дніпра"

А 12 "ст. м. "Героїв Дніпра" � вул. Героїв Дніпра � просп. Героїв Сталінграду � вул. Маршала Тимошенка � вул. Лугова � вул. Івашкевича � вул. Вишгородська � вул.
Сирецька � вул. Ольжича � вул. О.Теліги � вул. Мельникова � ст. м. "Лук'янівська" (в зв. нап.: вул. Білоруська � вул. Якіра)"

Маршрутне таксі Щоденно 8 5100,00

115 466 "вул. Ревуцького � Європейська
пл."

А 7 "вул. Ревуцького � вул. А.Ахматової � вул. Драгоманова � просп. Григоренка � просп. Бажана � Південний міст � вул. Промислова � вул. Кіквідзе � Печерський міст �
бульв. Л.Українки � вул. Кутузова � вул. Московська � вул. Суворова � вул. Івана Мазепи � вул. М.Грушевського � Європейська пл. (в зв.нап.: вул. Грушевського �
вул. Московська � вул. Кутузова і далі за діючою схемою)"

Маршрутне таксі Щоденно 10 5100,00

116 470 "вул. Ягідна � музей ВВВ" А 12 "вул. Ягідна (від вул. Закарпатської) � вул. Китаївська � просп. Науки � бульв. Дружби Народів � пл. Либідська � вул. Горького � бульв. Дружби Народів � вул.
Курганівська � вул. Бастіонна � Печерський міст � бульвар Л.Українки (в зв.нап. бульвар Л.Українки � бульвар Д.Народів) � вул. Кутузова � вул. Московська � вул.
І.Мазепи � площа Слави � вул. Лаврська � музей ВВВ"

Маршрутне таксі Щоденно 8 5100,00

117 472 "ст. м. "Мінська"�пр�т Георгія
Гонгадзе" 

А 14 "ст. м. "Мінська"� вул. Тимошенка � вул. З.Гайдай � вул. Героїв Дніпра � вул. Полярна � пл. Т.Шевченка � вул. Вишгородська � вул. Красицького � вул. Золочівська �
пров. Межовий � вул. Світлицького � просп. Свободи � просп. Гонгадзе (до просп. Правди)"

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

118 476 "вул. Північна � ст. м. "Дарниця" А 12 "вул. Північна � просп. Г.Сталінграду � вул. М.Тимошенка � вул. М.Малиновського � вул. Л.Гавро � вул. Мате Залки � просп. Г.Сталінграду � просп. Московський �
Московський міст � просп. Ватутіна � бульв. Перова � вул. Кибальчича � вул. Курнатовського � вул. Жмаченка � вул. Будівельників (з розв. на перетині з бульв. В.
Ради) � вул. Будівельників � вул. Попудренка (в зв. нап. вул. Попудренка � вул. Бажова � вул. Червоноткацька � вул. Будівельників) � ст. м. "Дарниця"

Маршрутне таксі Щоденно 5100,00

119 477 "ст. м. "Шулявська"� Московська
пл."

А 14 "Московська площа � пров. Червоноармійський � Червонозоряний просп. (в зв. нап. вул. Кіровоградська � вул. Ізюмська � Червоноармійський пров.) �
Севастопольська площа � Чоколівський бульв. � вул. В.Гетьмана (з розворотом по просп. Перемоги) � вул. Нестерова � вул. Е.Потьє � вул. Довженка � ст. м.
"Шулявська" (в зв.нап. вул. Довженка � вул. Гетьмана)

Маршрутне таксі Щоденно 4 5100,00

120 478 "вул. Радунська � просп. Порика" А 16 "вул. Радунська(від вул. Милославська) � вул. Лісківська � вул. М.Цвєтаєвої � просп. Маяковського � вул. Т.Драйзера � просп. Ватутіна � Московський міст � просп.
Московський � вул. О.Теліги � вул. Вишгородська � вул. Мостицька � вул. Н.Ужвій � просп. Свободи � просп. В.Порика"  

Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

121 485 "просп. Маяковського � ст. м.
"Героїв Дніпра"

А 10 "просп. Маяковського (від вул. Милославська)� просп. Ватутіна � Московський міст � просп. Героїв Сталінграду � вул. Маршала Тимошенка � Оболонський просп.
� ст. м. "Героїв Дніпра"

Маршрутне таксі Щоденно 9 5100,00

122 491 "з/п "Видубичі"� вул.
Якубовського"

А 10 "зал. платф. "Видубичі" � Залізничне шосе � вул. Кіквідзе � Печерський міст � вул. Курганівська � бульвар Дружби Народів � Московська пл. � Голосіївський просп. �
вул. Васильківська � Амурська пл. � вул. О.Трутенка � вул. Ак.Вільямса � вул. М.Якубовського (до вул. В.Касіяна)"  

Маршрутне таксі Щоденно 7 5100,00

123 497 "ст. м. "Святошин"� вул. Генерала
Наумова"

А 4 "ст. м. "Святошин" � площа Героїв Бресту � просп. Перемоги � бульв. Вернадського � просп. Палладіна � вул. Малинська � вул. Робітнича � вул. Коростенська � вул.
Генерала Наумова(до вул. Осінньої) � просп. Палладіна � бульв. Вернадського � вул. Депутатська � площа Героїв Бресту � ст. м. "Святошин"  

Маршрутне таксі Щоденно 13 5100,00

124 497�к "ст. м. "Академмістечко"� вул.
Генерала Наумова"

А 8 "ст. м. "Академмістечко" � просп. Палладіна � вул. Малинська � вул. Робітнича � вул. Коростенська � вул. Генерала Наумова (до вул. Осінньої) � просп. Палладіна �
вул. Уборевича � бульвар Вернадського � просп. Палладіна � ст. м. "Академмістечко"

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

125 507 "вул. Сірка � зал. вокзал
"Південний"

А 18 "з/в "Південний" � вул. Петрозаводська� вул. Урицького � вул. Л.Толстого � вул. Жилянська (в зв.нап. вул. Л.Толстого � вул. Саксаганського � вул.
Червоноармійська) � вул. Горького � бульв. Дружби Народів � Московська площа �  просп. 40�річчя Жовтня � просп. Глушкова � Одеська пл. � Одеський
шляхопровід � вул. Заболотного � вул. Сірка"

Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

126 508 "просп. Перемоги � вул.
Якубовського"

А 5 "ст. м. "Шулявська" � вул. Гетьмана � Чоколівський бульв. � Севастопольська пл. � Червонозоряний просп. � вул. Кайсарова � пров. Охтирський � вул. Трутенка �
Амурська пл. � вул. Васильківська � вул. Ломоносова � вул. Костичева � вул. Якубовського (до вул. Вільямса) � вул. Костичева � вул. Ломоносова � вул.
Васильківська � Амурська пл. � вул. Амурська � вул. Сумська � вул. Кайсарова � Червонозоряний просп. і далі за схемою"

Маршрутне таксі Щоденно 18 5100,00

127 510 "вул. Ірпінська � вул. Булгакова" А 16 "вул. Ірпінська� вул. Чорнобильська � вул. Уборевича � бульв. Вернадського � вул. Депутатська � пл. Г.Бресту � вул. Святошинська � вул. Жмеринська � вул.
Г.Космосу � вул. Я.Коласа � вул. Г.Юри � просп. Л.Курбаса � вул. Корольова � вул. С.Сосніних � вул. Симиренка � просп. Корольова � вул. Булгакова � вул.
Симиренка � вул. С.Сосніних � вул. Кучера � вул. Картвелішвілі � просп. Л.Курбаса � вул. Г.Юри � вул. Я.Колоса � вул. Г.Космосу � вул. Жмеринська � вул.
Святошинська � пл. Г.Бресту � просп. Перемоги � бульв. Вернадського � вул. Уборевича � вул. Чорнобильська � вул. Ірпінська"

Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

128 515 "вул. Касіяна � вул. Ревуцького (до
вул. Здолбунівської)"

А 11 "вул. Касіяна � просп. Глушкова (в зв.нап.: просп. Глушкова � Кільцева дорога � вул. Лятошинського � вул. Касіяна) � вул. Васильківська � Голосіївська пл. � просп.
40�річчя Жовтня � Московська пл. � просп. Науки � вул. Саперно�Слобідська � Південний міст � просп. Бажана � просп. Григоренка � вул. Драгоманова � вул.
А.Ахматової � вул. Ревуцького (до вул. Здолбунівської)"

Маршрутне таксі Щоденно 8 5100,00

129 517 "вул. Народного Ополчення � вул.
Уборевича"

А 10 "вул. Н.Ополчення � Севастопольська пл. � Чоколівський бульв. � вул. Гетьмана � просп. Перемоги � вул. Чорнобильська � вул. Уборевича� просп. Палладіна �
Кільцева дорога � просп. Перемоги � вул. Гетьмана � Чоколівський бульв. � вул. Соціалістична � вул. Донецька � Севастопольська пл. � Повітрофлотський просп. �
вул. Ернста � вул. Н.Ополчення"

Маршрутне таксі Щоденно 10 5100,00

130 518 "вул. Сирецька � Севастопольська
пл."

А 22 "вул. Сирецька(до вул. Копилівська) � вул. Фрунзе � вул. Білицька � вул. Північно�Сирецька � вул. М.Гречка � Інтернаціональна пл. � вул. Щербакова � просп.
Перемоги � просп. Повітрофлотський � Севастопольська пл. � просп. Повітрофлотський � вул. Смілянська � вул. Н.Ополчення � Севастопольська пл."

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

131 519 "вул. Звіринецька � Деміївський
ринок"

А 2 "вул. Звіринецька � вул. Тимірязєвська � вул. Бастіонна � бульвар Л.Українки � площа Л.Українки � бульвар Л.Українки � пров. Щорса � вул. Червоноармійська �
вул. Лабораторна � вул. Горького � вул. Володимиро�Либідська � вул. Боженка � вул. Байкова � вул. М.Грінченка � вул. Кіровоградська � вул. Ізюмська �
Деміївський ринок � вул. Ізюмська � вул. Кіровоградська � вул. М.Грінченка � вул. Байкова � вул. Боженка � вул. Тельмана � вул. Горького � вул. Тверська � вул.
Червоноармійська � вул. Щорса � вул. Задніпровського і далі по схемі)

Маршрутне таксі Щоденно 13 5100,00

132 520 "Музей ВВВ � ст. м. "Либідська" А 8 "Музей Великої Вітчизняної Війни � вул. І. Мазепи � пл. Арсенальна � вул. Московська � вул. Кутузова � пл. Лесі Українки � б�р  Л. Українки � Печерський міст �
вул. Кіквідзе � вул. Залізничне шосе �  вул. Залізничне шосе  � вул. В. Васильківська  � ст. м. "Либідська"   � в зворотному напрямку:  вул. В. Васильківська� вул.
Щорса � вул. Задніпровського � вул. Кутузова � вул. Московська � вул. І. Мазепи �  музей ВВВ

Маршрутне таксі Щоденно 7 5100,00

133 521 "вул. Маршальська � зал. вокзал
"Південний"

А 8 "вул. Маршальська � просп. Науки � Московська пл. � просп. Червонозоряний � вул. Головка � вул. Солом'янська � Солом'янська пл. � вул. Урицького � вул.
Механізаторів � вул. Кавказька � вул. Кудряшова � вул. Ползунова (в зв. нап.: вул. Петрозаводська) � з/в "Південний"

Маршрутне таксі Щоденно 10 5100,00

134 522 "ст. м. "Петрівка" � вул.
Данькевича"

А 10 "ст. м. "Петрівка" � вул. Вербова � Московський просп. � Московський міст � просп. Ватутіна � Керченська пл. � бульв. Перова � вул. Кибальчича � просп. Ватутіна �
вул. Драйзера � вул. Бальзака (до вул. Данькевича)"

Маршрутне таксі Щоденно 16  5100,00

135 523 "вул. Каштанова � ст. м. "Дружби
Народів"

А 12 "вул. Каштанова (від вул. Бальзака) � просп. В.Маяковського � Керченськ пл. � бульв. Перова � вул. Стальського (в зв. нап. вул. Микитенка) � вул. Курнатовського
� вул. Миропільська � Новоросійська пл. � вул. Червоногвардійська � просп. Гагаріна (в зв. нап.: просп. Гагаріна � бульв. Верховної Ради � вул.
Червоногвардійська � Новоросійська пл. � вул. Братиславська � вул. Ш.Алейхема � вул. Миропільська) � Ленінградська пл. � просп. Воз'єднання � міст ім. Патона �
бульв. Дружби Народів � вул. Патріса Лумумби � вул. І.Кудрі � бульв. Л.Українки � Печерський міст � вул. Кіквідзе � вул. Підвисоцького � бульв. Дружби Народів �
ст. м. "Дружби Народів"

Маршрутне таксі Щоденно 8 5100,00

136 525 "ст. м. "Петрівка"� ж/м "Мінський" А 14 "ст. м. "Петрівка" � Оболонський просп.� Московський просп. � вул. О.Теліги � вул. Фрунзе � вул. Вишгородська � пл. Т.Шевченка � вул. Полярна � просп. 
М. Рокоссовського � вул. Кондратюка � ж/м Мінський" (Діагностичний центр)  

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

137 527 "ст. м. "Лісова" � вул. Нагірна" А 20 "ст. м. "Лісова" � вул. Попудренка� просп. Гагаріна � Ленінградська пл. � просп. Возз'єднання � міст Патона � бульв. Дружби Народів � вул. П.Лумумби � вул. І.Кудрі
� бульв. Л.Українки (в зв. нап.: бульв. Л.Українки � вул. Кіквідзе � вул. Підвисоцького � бульв. Дружби Народів � просп. Возз'єднання � Ленінградська площа �
просп. Гагаріна � бульв. В.Ради � вул. Червоногвардійська � Броварське шосе � вул. Попудренка � ст. м. "Лісова") � вул. Кутузова � вул. Цитадельна � вул. Лаврська
� пл. Слави � вул. І.Мазепи � вул. М.Грушевського � Європейська пл. � вул. Хрещатик � Майдан Незалежності � вул. Михайлівська � пл. Михайлівська � вул.
В.Житомирська � вул. Артема � вул. Мельникова � вул. Пугачова � вул. Багговутівська � вул. Овруцька (до вул. Нагірної)"

Маршрутне таксі Щоденно 7 5100,00

138 529 "с. Бортничі (Овочева база) �
просп. Маяковського"

А 23 "с. Бортничі � вул. Промислова � вул. Переяславська � вул. Леніна � вул. Автотранспортна � вул. Борова � вул. Дяченка � вул. Леніна � вул. Світла � Харківська
площа � Харківське шосе � вул. Кронштадтська (в зв. нап. вул. Кунанбаєва) � вул. Славгородська � вул. Ялтинська � вул. Привокзальна � Харківське шосе �
Ленінградська пл. � просп. Гагаріна � бульв. Верховної Ради � вул. Червоногвардійська � Новоросійська пл. � вул. Братиславська � вул. Драйзера � просп.
Маяковського (до вул. Данькевича) і далі з розворотом на вул. Милославській)

Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

139 535 "ст. м. "Лівобережна" � ст. м.
"Бориспільська"

А 15 "ст. м. "Лівобережна" � вул. М.Раскової � вул. Плеханова � вул. Березняківська � вул.Тичини � вул. Шумського � вул. Березняківська � вул. Дніпровська набережна �
просп. Бажана � Харківська пл. � ст. м. "Бориспільська" � Харківська пл. � просп. Бажана � Дніпровська набережна � вул. Березняківська � вул. Шумського � просп.
Тичини � вул. Бучми � вул. Серафимовича � вул. Березняківська � вул. Плеханова � вул. М.Раскової � вул. Луначарського (розворот вул. Микільсько�Слобідська �
клумба) � вул. Луначарського � вул. М.Раскової � ст. м. "Лівобережна"

Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

140 539 "Залізничний вокзал � вул. Ракетна
(с. Жовтневе)"

А 9 "з/в "Центральний" � вул. Петлюри � вул. Жилянська � вул. Горького � бульв. Дружби Народів � Московська пл. � просп. Науки � вул. Лисогірська� вул. Ракетна (с.
Жовтневе) (в зворотному напрямку від вул. Червоноармійській � вул. Саксаганського і далі за діючою схемою)" 

Маршрутне таксі Щоденно 8 5100,00

141 544 "вул. Волкова � вул. Малишка (ун�
маг "Дитячий світ")"

А 10 "вул. Волкова (від просп. Лісовий) � вул. Жукова � просп. Лісовий � вул. Мілютенка � вул. Ш.Алейхема � вул. Миропільська � вул. Братиславська � вул. Малишка
(універмаг "Дитячий світ") � Дарницький бульв. � вул. Юності � вул. Шолом�Алейхема і далі за маршрутом"

Маршрутне таксі Щоденно 5  5100,00

142 558 "просп. Свободи � зал. вокзал
"Центральний"

А 16 "просп. Свободи � вул. Н.Ужвій � вул. Мостицька � вул. Вишгородська � вул. Фрунзе � вул. Петропавлівська � вул. Бакинська � вул. Ольжича � вул. Олени Теліги �
вул. Мельникова � вул. Артема � вул. Чорновола � Повітрофлотський шляхопровід � просп. Перемоги � пл. Перемоги � вул. Старовокзальна � вул. Жилянська (в
зв.нап. вул. Саксаганського) � вул. Петлюри � з/в "Центральний"

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

143 559 "ст. м. "Героїв Дніпра"� ст. м.
"Мінська"

А 7 "ст. м. "Героїв Дніпра" � Оболонський просп. � вул. Північна � вул. Прирічна � просп. Героїв Сталінграду � вул. Маршала Тимошенка � ст. м. "Мінська" Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

144 566 "ст. м. "Лук'янівська" � просп.
Відрадний"

А 7 "ст. м. "Лук'янівська" � вул. Дегтярівська � вул. Лагерна (тільки в нап. просп. Відрадного) � вул. Василенка � бульв. І.Лепсе � просп. Відрадний" Маршрутне таксі Щоденно 12 5100,00

145 567 "ст. м. "Видубичі"� авторинок
"Чапаєвка"

А 5 "ст. м. "Видубичі" � Наддніпрянське шосе � Столичне шосе � вул. Заболотного � авторинок "Чапаївка" Маршрутне таксі Щоденно 10 5100,00

146 575 "вул. Сирецька � вул.
Терещенківська"

А 22 "вул. Терещенківська � вул. Толстого � вул. Володимирська � бульв. Т.Шевченка (в зв. нап.: бульв. Т.Шевченка � вул. Терещенківська) � пл. Перемоги � просп.
Перемоги � вул. Щербакова � Інтернаціональна пл. � вул. Гречка � вул. Північно�Сирецька � вул. Межова � вул. Полкова � пров. Полковий � вул. Білицька � вул.
Сирецька"  

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

147 576 "вул. Уборевича � авторинок
"Чапаєвка"

А 8 "просп. Палладіна � вул. Уборевича � просп. Палладіна � Кільцева дорога � Одеський шляхопровід � вул. Заболотного � Столичне шосе � вул. Заболотного �
авторинок "Чапаївка"

Маршрутне таксі Щоденно 19 5100,00

148 577 "ст. м. "Позняки"� вул. Урлівська" А 4 "ст. м. "Позняки" � просп. М.Бажана � просп. П.Григоренка � вул. А.Ахматової � вул. Урлівська (в обох напрямках)" Маршрутне таксі Щоденно 7 5100,00

149 580 "ст. м. "Лівобережна"� вул.
Бальзака"

А 10 "ст. м. "Лівобережна" � вул. М.Раскової � Броварський просп. � просп. Визволителів � бульв. Перова � просп. Маяковського � вул. Каштанова � вул. Бальзака (до
вул. Милославської)"

Маршрутне таксі Щоденно 8 5100,00

150 581 "ст. м. "Святошин" � пл. Шевченка" А 16 "ст. м. "Святошин" � просп. Перемоги � вул. Щербакова� Інтернаціональна пл. � вул. М.Гречка � просп. Правди � вул. Івашкевича�вул. Автозаводська � вул.
Полярна � просп. Рокоссовського � вул. Кондратюка � Діагностичний центр � вул. Кондратюка � вул. Мінське шосе � пл. Шевченка � вул. Мінське шосе� вул.
Кондратюка � Діагностичний центр � вул. Кондратюка � просп. Рокоссовського � вул. Полярна � вул. Автозаводська � вул. Івашкевича � просп. Правди � вул. Гречка
� Інтернаціональна пл. � вул. Щербакова � просп. Перемоги � пл. Героїв Бресту � просп. Перемоги � ст. м. "Святошин"

Маршрутне таксі Щоденно 6 5100,00

151 582 "ст. м. "Оболонь" � вул. Приозерна" А 7 "ст. м. "Оболонь" � вул. Малиновського � вул. Л.Гавро � вул. М.Залки � просп. Героїв Сталінграду � вул. Приозерна � вул. Л.Гавро � вул. Малиновського �
Оболонський просп. � ст. м. "Оболонь"

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

152 587 "просп. Георгія Гонгадзе �
Контрактова пл."

А 15 "просп. Г.Гонгадзе � просп. Свободи � вул. Ужвій � вул. Мостицька � вул. Вишгородська � вул. Фрунзе � вул. Щекавицька � вул. Костянтинівська � Контрактова пл. �
вул. Костянтинівська � вул. Хорива � вул. Межигірська � вул. Щекавицька � вул. Костянтинівська � вул. Оленівська � вул. Фрунзе � вул. Вишгородська � вул.
Мостицька � вул. Н.Ужвій � просп. Свободи � просп. Г.Гонгадзе"  

Маршрутне таксі Щоденно 5 5100,00

153 589 "ст. м. "Дарниця"� вул.
Бориспільська"

А 10 "ст. м. "Дарниця" � вул. Попудренка �вул. Бажова � вул. Червоноткацька � вул. Будівельників (в зв. нап. вул. Будівельників � вул. Попудренка) � бульв. Верховної
Ради � просп. Миру � Ленінградська пл. � Харківське шосе � вул. Сімферопольська � вул. Привокзальна � вул. Ялтинська � вул. Російська � вул. Россошанська � вул.
Бориспільська"  

Маршрутне таксі Щоденно 7 5100,00

154 590 "ст. м. "Либідська" � вул.
Лисківська (до вул. Радунської)"

А 12 "ст. м. "Либідська" � вул. Червоноармійська � вул. Горького � бульв. Дружби Народів � міст Патона � просп. Возз'єднання � Ленінградська пл. � просп. Гагаріна � БВР
� вул. Червоногвардійська � вул. Братиславська � вул. Драйзера � вул. Закревського � вул. Сабурова � просп. Маяковського � вул. М.Цвєтаєвої � вул. Лисківська"

Маршрутне таксі Щоденно 10 5100,00

155 590�д "вул. Смолича � вул. Лисківська
(до вул. Радунської)"

А 5 "вул. Смолича � вул. Якубовського� вул. Костичева � вул. Ломоносова � вул. Васильківська � Голосіївська пл. � просп. 40�річчя Жовтня � Московська пл. � бульв.
Дружби Народів � вул. Червоноармійська � пл. Либідська � вул. Горького � бульв. Дружби Народів � міст Патона � просп. Возз'єднання � Ленінградська пл. � просп.
Гагаріна � бульв. Верховної Ради � вул. Червоногвардійська � пл. Новоросійська � вул. Братиславська � вул. Драйзера � вул. Закревського � вул. Сабурова � просп.
Маяковського � вул. М.Цвєтаєвої � вул. Лисківська"

Маршрутне таксі Щоденно 32 5100,00

156 595 "вул.Драгоманова � ст. м.
"Харківська"

А 9 "вул. Драгоманова � вул. А.Ахматової � вул. Ревуцького�ст. м. "Харківська" (паркувальний майданчик № 1) � просп. Бажана" Маршрутне таксі Щоденно 4 5100,00

157 598 "вул. М. Цвєтаєвої � ст. м.
"Петрівка"

А 10 "ст. м. "Петрівка" � вул. Вербова � просп. Оболонський � просп. Московський � міст Московський � просп. Ватутіна � Керченська пл. � просп. Маяковського � вул.
Каштанова � вул. Бальзака � вул. Драйзера � просп. Маяковського � вул. М.Цвєтаєвої(до вул. Закревського) (в зв.нап. від просп. Маяковського по вул.
Богатирській, Оболонському проспекту)"

Маршрутне таксі Щоденно 8 5100,00

158 598�д "вул. М. Цвєтаєвої � ст. м.
"Лук'янівська"

А 15 "вул. М.Цвєтаєвої � просп. В.Маяковського � вул. Т.Драйзера � вул. О.Бальзака � вул. Каштанова � просп. В.Маяковського � просп. Ватутіна � Московський міст �
Московський просп. � вул. О.Теліги � вул. Копилівська � вул. Петропавлівська � вул. Фрунзе � Подільський узвіз � вул. Овруцька � вул. Герцена � вул. Мельникова �
вул. Білоруська � ст. м. "Лук'янівська" � вул. Білоруська � вул. Якіра � вул. Герцена � вул. Овруцька � Подільський узвіз � вул. Тульчинська � вул.
Новокостянтинівська (розворот) � Московський проспект і далі за діючою схемою)

Маршрутне таксі Щоденно 7 5100,00

159 600 "Ун�маг "Дитячий світ" � вул.
Драйзера"

А 9 "універмаг "Дитячий світ" � вул. Малишка � вул. Жмаченка � просп А.Навої � вул. Курнатовського � вул. Микитенка (в зв. нап вул. Стальського) � бульв. Перова �
просп. Ватутіна � вул. Драйзера � вул. Закревського � вул. Драйзера"(в звор. напрямку вул. Закревського � просп. Маяковського � бульв. Перова)

Маршрутне таксі Щоденно 7 5100,00

Для отримання інформації щодо об'єктів конкурсу, отримання бланків документів для участі у конкурсі, подання документів для участі у конкурсі прохання звертатись до Комунальної служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за
адресою: 04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових 7/9, поверх 3, з 8.00 год. до 17.30 год. Бланки документів можна отримати з 03.07.2013 до 25.07.2013 включно. Телефони для довідок: (044) 483 + 04 + 69, email:KSP2007@ukr.net.  Строк прийняття документів від  претендентів
на участь у конкурсі +до 31.07.2013 включно. Початок проведення засідання конкурсного комітету + 21.08.2013 о 10.00 год. за місцезнаходженням робочого органу конкурсного комітету + Комунальної служби перевезень виконавчого органу Київської міської  ради
(КМДА).    
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

24 травня 2013 р. № 795  

Зміни
до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо 

для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 
10.06.2013 р. за № 33/1025

Продовження. Початок у номерах за 18,19, 21 червня 2013 року

46 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

Залізничне шосе 5�а 0,3430 0,0000 0,4644 0,0000 0,0000 0,0000 0,3048 0,0000 0,0000 0,0186 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,11 1,49 1,49 1,36 1,36

47 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця"

Залізничне шосе 5�б 0,4407 0,0000 0,2008 0,0000 0,0000 0,0000 0,4678 0,0000 0,0000 0,0224 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,11 1,49 1,49 1,36 1,36

6.2. Внести зміни до позиції № 13: у графі 2 слова "ТОВ "Рада"" замінити словами та цифрою "ТОВ "Рада=1"";
6.3. Внести зміни до позиції № 19: у графі 22 число "0,34" замінити числом "0,22".
7. Розділ "Святошинський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після

20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), доповнити такими позиціями:

54 ТОВ "Явір�Житлобуд�
2"

бульв. Кольцова 14�а 0,1612 0,7337 0,2074 0,0000 0,4105 0,0743 0,3446 0,0019 0,0019 0,0126 0,2429 0,1822 0,0219 0,0292 0,0019 0,4608 0,0567 0,26 3,85 � 3,63 �

55 ТОВ "Явір�Житлобуд�
2"

бульв. Кольцова 14�д 0,1341 0,9539 0,2085 0,0000 0,3558 0,0907 0,2813 0,0111 0,0111 0,0136 0,2432 0,2286 0,0101 0,0150 0,0000 0,3355 0,0536 0,26 3,85 3,20 3,64 3,02

56 ТОВ "Явір�Житлобуд�
2"

бульв. Кольцова 14�е 0,1330 0,9559 0,1750 0,0000 0,3400 0,0883 0,3049 0,0118 0,0118 0,0144 0,2382 0,1944 0,0102 0,0084 0,0000 0,3546 0,0594 0,26 3,79 � 3,58 �

57 ТОВ "Явір�Житлобуд�
2"

бульв. Кольцова 14�з 0,2139 0,5973 0,2063 0,0000 0,4216 0,0798 0,3497 0,0005 0,0005 0,0026 0,2332 0,1884 0,0170 0,0181 0,0020 0,4467 0,0611 0,25 3,71 � 3,50 �

58 ТОВ "Явір�Житлобуд�
2"

бульв. Кольцова 14�к 0,2295 0,5826 0,2418 0,0000 0,4208 0,0797 0,3491 0,0051 0,0051 0,0127 0,2276 0,1835 0,0081 0,0177 0,0000 0,4508 0,0610 0,25 3,76 � 3,55 �

59 ТОВ "Явір�Житлобуд�
2"

бульв. Кольцова 14�л 0,2065 0,5839 0,2513 0,0000 0,4218 0,0799 0,3462 0,0052 0,0052 0,0130 0,2335 0,1888 0,0076 0,0182 0,0000 0,4637 0,0611 0,26 3,77 3,04 3,56 2,87

50 ДП "Укржитлосервіс" вул. Десятинна 8 0,3985 1,1119 0,1342 0,0000 0,0000 0,0000 0,3581 0,0209 0,0418 0,0000 0,0000 0,2381 0,0000 0,0000 0,0000 0,1182 0,1179 0,25 3,35 3,20 3,19 3,04

51 ДП "Укржитлосервіс" вул. Десятинна 10 0,4201 1,1290 0,0867 0,0000 0,5078 0,0000 0,3581 0,0157 0,0314 0,0000 0,0000 0,2290 0,0000 0,0000 0,0000 0,1396 0,0474 0,30 3,91 � 3,73 �

52 ДП "Укржитлосервіс" вул.
Терещенківська

5 0,7692 0,9508 0,1076 0,0000 0,0000 0,0000 0,2896 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4904 0,0000 0,0000 0,0000 0,0725 0,0624 0,27 3,62 3,54 3,45 3,37

53 ТОВ "Будсервісцентр�
комфорт"

вул. Вєтрова 23 0,2414 0,3174 0,2175 0,0000 0,3581 0,1974 0,6711 0,0125 0,0125 0,1114 0,0000 0,7577 0,0044 0,2229 0,0056 0,5377 0,1080 0,37 4,98 � 4,53 �

36 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця" 

вул. Брюллова 1 0,5449 0,0000 0,4006 0,0000 0,0000 0,0000 0,3401 0,0149 0,0000 0,0404 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1675 0,0000 0,15 1,99 1,99 1,81 1,81 

37 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця" 

вул. Брюллова 1�а 0,5881 0,0000 0,3103 0,0000 0,0000 0,0000 0,3114 0,0435 0,0000 0,0353 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2199 0,0000 0,15 1,99 1,99 1,81 1,81 

38 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця" 

вул. Брюллова 3 0,5576 0,0000 0,4562 0,0000 0,0000 0,0000 0,2761 0,0693 0,0000 0,0401 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1108 0,0000 0,15 1,99 1,99 1,81 1,81 

39 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця" 

вул. Брюллова 5 0,5039 0,0000 0,5425 0,0000 0,0000 0,0000 0,2761 0,0000 0,0000 0,0518 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1350 0,0000 0,15 1,99 1,99 1,81 1,81 

40 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця" 

вул. Брюллова 5�а 0,5302 0,0000 0,3817 0,0000 0,0000 0,0000 0,4591 0,0000 0,0000 0,0367 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1026 0,0000 0,15 1,99 1,99 1,81 1,81 

41 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця" 

вул. Стадіонна 6�а 0,3264 0,3896 0,2530 0,0000 0,2931 0,0000 0,3495 0,0128 0,0000 0,0189 0,0000 0,0000 0,0000 0,0029 0,0000 0,2510 0,0337 0,19 2,55 2,12 2,32 1,92 

42 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця" 

вул. Фурманова 4/6 0,3357 0,0000 0,4643 0,0000 0,0000 0,0000 0,3048 0,0000 0,0000 0,0168 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,11 1,48 1,48 1,35 1,35 

43 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця" 

вул. Фурманова 5 0,3378 0,0000 0,4533 0,0000 0,0000 0,0000 0,2761 0,0190 0,0000 0,0353 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,11 1,48 1,48 1,35 1,35 

44 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця" 

вул. Фурманова 6 0,4433 0,0000 0,3356 0,0000 0,0000 0,0000 0,3048 0,0000 0,0000 0,0376 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,11 1,48 1,48 1,35 1,35 

45 Київське будівельно�
монтажне
експлуатаційне
управління № 1 ВП
ДТГО "Південно�
західна залізниця" 

вул. Фурманова 8 0,3452 0,0000 0,4531 0,0000 0,0000 0,0000 0,3048 0,0000 0,0000 0,0190 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,11 1,48 1,48 1,35 1,35 

46 КП "Спецжитлофонд" вул.
Борщагівська 

152�а 0,5528 0,7293 0,1665 0,0000 0,2657 0,0661 0,3748 0,0071 0,0032 0,0000 0,3258 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1949 0,1084 0,28 3,69 3,11 � � 

47 ТОВ "Будсервісцентр�
комфорт" 

вул. Урицького 18 0,1600 0,8396 0,2778 0,0000 0,2936 0,0390 0,5546 0,0215 0,0215 0,0000 0,1090 0,6847 0,0035 0,0349 0,0011 0,3675 0,1138 0,35 4,65 � 4,23 � 

8. Розділ "Солом'янський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після
20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), доповнити такими позиціями:

9. У розділі "Шевченківський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або
після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191):

9.1. Доповнити розділ такими позиціями:

9.2. Внести зміни до позиції № 42: у графі 4 число та літеру "83=б" замінити числом та літерою "83=д".
Заступник голови — керівник апарату О.Пузанов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 26 червня 2013 року

Про тимчасовий розподіл обов'язків між головою Київської міської державної
адміністрації, першим заступником голови Київської міської державної 

адміністрації, заступниками голови Київської міської державної 
адміністрації та заступником голови Київської міської державної 

адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 925 від 12 червня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про столицю України — місто8герой Київ",

Указу Президента України від 24 травня 2013 року № 307/2013 "Про заходи щодо забезпеченя здійснення місцевими державними
адміністраціями виконавчої влади на відповідній території" та Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29 жовтня 2002
року № 1970 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 11 лютого 2011 року № 185), та враховуючи рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1. Затвердити Тимчасовий розподіл обов'язків між головою Київської
міської державної адміністрації, першим заступником голови Київської
міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської
державної адміністрації та заступником голови Київської міської держав=
ної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської місь=
кої ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

2. Встановити, що перший заступник голови Київської міської держав=
ної адміністрації, заступники голови Київської міської державної адмініс=
трації та заступник голови Київської міської державної адміністрації — ке=
рівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь=
кої державної адміністрації) несуть персональну відповідальність за стан
справ у дорученій сфері, організацію контролю за виконанням актів зако=
нодавства з питань, віднесених до їх компетенції, а також за організацію
роботи підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Ки=
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Першому заступнику голови Київської міської державної адміністра=
ції, заступникам голови Київської міської державної адміністрації та за=
ступнику голови Київської міської державної адміністрації — керівнику
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер=
жавної адміністрації) до 15 липня 2013 року проаналізувати склад кон=
сультативно=дорадчих органів при виконавчому органі Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації) відповідно до розподілу
обов'язків і внести пропозиції щодо зміни їх персонального складу.

4. Встановити, що доручення першого заступника голови Київської
міської державної адміністрації, заступників голови Київської міської дер=
жавної адміністрації та заступника голови Київської міської державної ад=
міністрації — керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) є обов'язковими для виконан=
ня структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві дер=
жавними адміністраціями, а також територіальними підрозділами мініс=
терств та інших центральних органів виконавчої влади з питань, що від=
несені законодавством до компетенції виконавчого органу Київської місь=
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Установити, що в разі відсутності (відрядження, відпустка, хвороба)
голови Київської міської державної адміністрації його обов'язки виконує
перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, а у
разі відсутності останнього — один із заступників голови Київської міської
державної адміністрації згідно з окремим розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації.

Виконання обов'язків заступника голови Київської міської державної
адміністрації у разі його відсутності (відрядження, відпустка, хвороба)
здійснюється іншим заступником голови Київської міської державної ад=
міністрації згідно з додатком 1.

У разі відсутності обох заступників голови Київської міської державної
адміністрації, один з яких виконує обов'язки на час відсутності згідно з
додатком 1, виконання їх обов'язків покладаються на іншого заступника
голови Київської міської державної адміністрації окремим розпоряджен=
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав=
ної адміністрації).

6. Покласти на першого заступника голови Київської міської державної
адміністрації, заступників голови Київської міської державної адміністра=
ції, заступника голови Київської міської державної адміністрації — керів=
ника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) відповідальність за координацію діяльності
районних в місті Києві державних адміністрацій згідно з додатком 2.

7. Встановити, що перший заступник голови Київської міської держав=
ної адміністрації, заступники голови Київської міської державної адмініс=
трації та заступник голови Київської міської державної адміністрації — ке=
рівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь=
кої державної адміністрації) координують діяльність підприємств, установ
та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної гро=
мади міста Києва, що підпорядковані відповідним структурним підрозді=
лам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав=
ної адміністрації) згідно з додатком 3.

8. Доручити першому заступнику голови Київської міської державної
адміністрації, заступникам голови Київської міської державної адміністра=
ції, заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів=
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) підписувати позовні та інші заяви, апеляційні і
касаційні скарги до судів з питань відповідно до розподілу обов'язків.

9. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

від 30 серпня 2012 року № 1515 "Про тимчасовий розподіл обов'язків
між головою Київської міської державної адміністрації, першим заступни=
ком голови, заступниками голови Київської міської державної адміністра=
ції та заступником голови Київської міської державної адміністрації — ке=
рівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)";

від 22 лютого 2013 року № 224 "Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30 серпня 2012 року № 1515 "Про тимчасовий розподіл
обов'язків між головою Київської міської державної адміністрації, першим
заступником голови, заступниками голови Київської міської державної ад=
міністрації та заступником голови Київської міської державної адміністра=
ції — керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ=
ської міської державної адміністрації)".

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

12 червня 2013 р. № 925  

ТИМЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ
обов'язків між головою Київської міської державної адміністрації, першим заступником

голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови 
Київської міської державної адміністрації та заступником голови Київської міської 

державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

РОЗДІЛ 1
ПОПОВ О. П.

голова Київської міської державної адміністрації.
Очолює виконавчий орган Київської міської ради

(Київську міську державну адміністрацію).
1. Здійснює керівництво діяльністю виконавчого органу Київської міської

ради (Київською міською державною адміністрацією), несе персональну від=
повідальність за виконання покладених на виконавчий орган Київської місь=
кої ради (Київську міську державну адміністрацію) повноважень та функцій
згідно з Конституцією України, законами України "Про столицю України — міс=
то=герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві дер=
жавні адміністрації", іншими законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями
Київської міської ради, а також за здійснення повноважень виконавчим орга=
ном Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією)
щодо питань фінансування з бюджету, розробки програм соціально=еконо=
мічного та культурного розвитку м. Києва; підготовки пропозицій з питань ад=
міністративно=територіального устрою в межах і порядку, визначених законо=
давством.

Організовує в межах своїх повноважень, передбачених законом: реаліза=
цію державної політики у сфері охорони державної таємниці відповідно до
вимог чинного законодавства;

реалізацію заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації у місті Києві,
цивільного захисту населення та сприяє їх виконанню. Взаємодіє у цих пи=
таннях з міністерствами, іншими центральними органами влади.

Організовує та здійснює керівництво територіальною обороною в межах
зони територіальної оборони.

2. Представляє виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську
державну адміністрацію) у відносинах з центральними органами виконавчої
влади, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями,
підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими осо=
бами як в Україні, так і за її межами. Веде переговори і підписує відповідні
угоди.

3. У межах своїх повноважень взаємодіє з міністерствами та іншими цен=
тральними органами виконавчої влади, постійними комісіями Київської місь=
кої ради.

4. Визначає та розподіляє обов'язки між першим заступником голови Ки=
ївської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської місь=
кої державної адміністрації та заступником голови Київської міської держав=
ної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Спрямовує та координує діяльність першого заступника голови Київ=
ської міської державної адміністрації, заступників голови Київської міської
державної адміністрації та заступника голови Київської міської державної ад=
міністрації — керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), керівників структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі=
ністрації), а також територіальних підрозділів міністерств та інших централь=
них органів виконавчої влади, взаємодіє з обласними державними адмініс=
траціями. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

6. У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покла=
дених на нього завдань і визначеного кола питань:

координує діяльність щодо фінансування підприємств, установ та органі=
зацій комунальної власності територіальної громади міста;

організовує роботу з проведення аналізу стану розвитку галузей госпо=
дарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого їхнього роз=
витку.

координує роботу з розробки галузевих та місцевих програм, організовує
і забезпечує їх виконання;

забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалі=
зації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України;

координує роботу щодо розробки програм соціально=економічного та

культурного розвитку м. Києва, організовує і забезпечує їх виконання відпо=
відно до повноважень;

організовує співпрацю з суб'єктами господарювання у відповідній галузі,
забезпечує складення графіків та плану дій з ними;

здійснює координацію роботи щодо будівництва особливо важливих об'=
єктів відповідних галузей господарства міста.

7. Здійснює керівництво:
Науково=економічною радою при виконавчому органі Київської міської ра=

ди (Київській міській державній адміністрації);
Комітетом з економічних реформ виконавчого органу Київської міської ра=

ди (Київської міської державної адміністрації).
8. Забезпечує взаємодію з: 
Прокуратурою м. Києва;
Управлінням Служби безпеки України у м. Києві; 
Головним управлінням Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві;
оборонними структурами та правоохоронними органами.
9. Очолює Колегію виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації).
10. Голові Київської міської державної адміністрації безпосередньо підпо=

рядковується управління організаційно=аналітичного забезпечення діяльності
голови Київської міської державної адміністрації (патронатна служба).

РОЗДІЛ 2
ГОЛУБЧЕНКО А. К. 

перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України

"Про столицю України — місто=герой Київ", "Про місцеве самоврядування в
Україні", "Про місцеві державні адміністрації", інших законів України, поста=
нов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київсько=
го міського голови.

2. Забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської місь=
кої ради (Київської міської державної адміністрації) в галузі промисловості,
наукової, науково=технічної та інноваційної діяльності, захисту інтелектуальної
власності, налагодження економічних та виробничих взаємовідносин між під=
приємствами міста з розроблення та реалізації загальноміських і галузевих
науково=технічних програм та інноваційних проектів з пріоритетних напрямів
соціально=економічного розвитку міста; реалізації державної регуляторної
політики, державної політики у сфері підприємництва, ліцензування підпри=
ємницької діяльності; у сфері якісного обслуговування населення підприєм=
ствами, установами та організаціями житлового господарства, використання,
утримання і забезпечення належного технічного стану житлового фонду не=
залежно від форм власності, співпраці з об'єднаннями співвласників багато=
квартирних будинків, здійснює контроль за ходом приватизації житла; реалі=
зації політики щодо якісного обслуговування населення підприємствами, ус=
тановами та організаціями, що зайняті вивезенням твердих побутових відхо=
дів; забезпечення контролю за станом благоустрою в м. Києві; паливно=
енергетичного комплексу, енергозбереження, здійснення контролю за за=
безпеченням об'єктів житлового і соціально=культурного призначення енер=
гетичними ресурсами; щодо забезпечення сталого функціонування територі=
альної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у м. Києві; реалі=
зації державної політики у сфері охорони довкілля, охорони та використання
заповідних територій, охорони праці та безпеки життєдіяльності населення; в
галузі побутового, торговельного обслуговування населення, з питань діяль=
ності ринків; надання ритуальних послуг.

Сприяє:
науково=технічному, науково=інформаційному забезпеченню використан=

ня новітніх екологічно безпечних технологій, реалізації регіональних науково=
технічних програм в промисловому секторі економіки міста, роботі науково=
економічної ради міста з питань координації науково=дослідних, дослідно=
конструкторських і проектних робіт міста, роботі міських організацій робото=

давців, ради директорів підприємств, установ та організацій міста Києва при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адмі=
ністрації), науково=технічних товариств, спілок та громадських об'єднань
України з реалізації державної науково=технічної та інноваційної політики у
місті Києві;

формуванню системи фінансово=кредитної, консультативної та інформа=
ційної підтримки підприємництва;

роботі відповідних науково=технічних товариств та громадських організа=
цій.

У межах своїх повноважень забезпечує розроблення та здійснення заходів
щодо реалізації промислово=інноваційної політики.

Організовує роботу з розроблення та здійснення заходів щодо подальшо=
го розвитку науки і техніки, впровадження нових технологій та підвищення
технічного рівня виробництва і якості продукції, створення територіальних ін=
новаційних центрів і технопарків.

Забезпечує діяльність секції з питань науково=технічних досліджень На=
уково=економічної ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київ=
ській міській державній адміністрації).

Бере участь у розробленні проектів відповідних державних, міжгалузевих,
галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконав=
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
підприємств, установ та організацій комунальної власності м. Києва у сфері
охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) мобіліза=
ційного плану м. Києва.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством регіонального роз=
витку, будівництва та житлово=комунального господарства України, Міністер=
ством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та
природних ресурсів України, Міністерством енергетики та вугільної промис=
ловості України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Дер=
жавною службою інтелектуальної власності України, Президією НАН України
та іншими центральними органами виконавчої влади, постійними комісіями
Київської міської ради, відомчими науковими установами та організаціями
науково=технічного спрямування.

Координує та контролює діяльність районних в місті Києві державних ад=
міністрацій та готує пропозиції з питань організації управління районами в
місті Києві.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладе=
них на нього завдань і визначеного кола питань:

забезпечує виконання заходів щодо реалізації доручень Президента Укра=
їни, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

координує роботу з розробки галузевих та місцевих програм, організовує
і забезпечує їх виконання;

організовує співпрацю з суб'єктами господарювання у відповідній галузі,
забезпечує складення графіків та плану дій;

організовує проведення аналізу стану розвитку житлово=комунального
господарства і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого його розвит=
ку.

Сприяє:
реалізації програм благоустрою, озеленення столиці;
виконанню законів України та реалізації державної політики в галузі охоро=

ни праці у м. Києві.
розробленню та здійсненню заходів щодо реалізації екологічної політики;
здійсненню контролю за дотриманням природоохоронного законодав=

ства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та
місцевого значення на території міста Києва.

Інформує населення про заходи, що вживаються для поліпшення стану
довкілля.

Організовує роботу з:
розроблення місцевих екологічних програм та здійснює контроль за їх ви=

конанням, вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних еколо=
гічних програм;

проведення аналізу стану навколишнього природного середовища міста
Києва та сприяє його підтриманню на належному рівні. Здійснює координа=
цію діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій, а також під=
приємств, установ та організацій, розташованих на території міста Києва, не=
залежно від форм власності та підпорядкування у галузі охорони довкілля та
використання природних ресурсів.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоря=
джень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав=
ної адміністрації), проектів рішень Київської міської ради, що подаються на
розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією) і матеріалів з окремих питань
для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

Погоджує проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ра=
ди (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови,
проекти рішень Київської міської ради, що подаються на розгляд Київської
міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською
державною адміністрацією), та матеріали для розгляду на засіданнях Колегії
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі=
ністрації).

3. У разі відсутності голови Київської міської державної адміністрації вико=
нує його обов'язки.

4. Доручення першого заступника голови Київської міської державної ад=
міністрації Голубченка А. К. є обов'язковими для виконання заступниками го=
лови Київської міської державної адміністрації та заступником голови Київ=
ської міської державної адміністрації — керівником апарату виконавчого ор=
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) незалежно від їх підпорядкування,
а також територіальними підрозділами міністерств та інших центральних ор=
ганів виконавчої влади з питань, що віднесені законодавством до компетен=
ції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад=
міністрації).

5. За його дорученнями безпосередньо працює управління організаційно=
го забезпечення діяльності першого заступника голови Київської міської дер=
жавної адміністрації.

6. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяль=
ність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту житлово=комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту міського благоустрою та збереження природного середо=
вища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

7. Спрямовує і координує діяльність державних підприємств, які переда=
но до сфери управління Київської міської державної адміністрації:

Київського заводу по технічному обслуговуванню та ремонту обчислю=
вальної техніки;

державного виробничого підприємства "Скіф";
державного науково=дослідного центру надпровідникової
радіоелектроніки "Айсберг";
державного науково=виробничого підприємства "Термохолод";
малого державного підприємства "Квант=оптика";
Київського державного науково=дослідного інституту "Комета";
державного підприємства "Центр обслуговування наукової та інженерної

праці";
державного науково=виробничого підприємства "Захід";
державного підприємства Київське спеціалізоване підприємство обчис=

лювальної техніки та інформації.
8. Координує діяльність: 
ПАТ "Київенерго";
ТОВ " ЄВРО=РЕКОНСТРУКЩЯ" (Дарницька ТЕЦ)";
ПАТ "Київгаз";
ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал";
ВАТ "Комерційний центр";
ПАТ "Техводсервіс";
ПАТ "Фірма "Київспецтранс".
9. Координує діяльність спільних підприємств, акціонерних товариств, в

тому числі:
ВАТ "Київміськбудматеріали"; ВАТ "Завод "Радикал";
ВАТ "Метаном"; 
ВАТ "СКТБ "Комплекс"; 
ВАТ "Хліб Києва"; ПАТ "Київхліб"; 

ПАТ "Київмлин"; 
ДП "Київські хліби"; 
ТОВ "Хліб Києва";
промислових підприємств, акціонерних товариств, частина акцій яких на=

лежить державі і передана в управління міськдержадміністрації.
8. Взаємодіє з Київською торгово=промисловою палатою.
9. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повнова=
жень.

РОЗДІЛ З
КОРЖ В. П. 

заступник голови Київської міської державної адміністрації
1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України

"Про столицю України — місто=герой Київ", "Про місцеві державні адміністра=
ції", "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов
Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів Укра=
їни, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови
та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад=
міністрації).

2. Забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської місь=
кої ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реалізації держав=
ної політики у галузі освіти і науки, охорони здоров'я, культури та охорони
культурної спадщини, фізичної культури і спорту; материнства і дитинства,
сім'ї та молоді, соціального забезпечення та соціального захисту соціально
незахищених громадян — пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних,
дітей=сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які вна=
слідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та со=
ціальної підтримки з боку держави; забезпечення виконання законодавства
про пільги, встановлені для ветеранів війни, прирівняних до них осіб та вете=
ранів праці, військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби в за=
пас або відставку, та членів їхніх сімей, а також про пільги і допомогу сім'ям
військовослужбовців строкової служби; зайнятості населення, праці та заро=
бітної плати; забезпечення ефективної роботи та розвитку у місті Києві мере=
жі закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту,
соціального захисту, молодіжних організацій, жіночих громадських організа=
цій, організації роботи з розроблення прогнозів розвитку мережі закладів ос=
віти і науки, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, соціаль=
ного захисту населення; рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та
впровадження тендерної складової у діяльність структурних підрозділів вико=
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс=
трації) та комунальних підприємств; у сфері національних меншин і міграції
та державно=церковних відносин.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконав=
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
підприємств, установ та організацій комунальної власності м. Києва у сфері
охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) мобіліза=
ційного плану м. Києва.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством освіти і науки Укра=
їни, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством культури України,
Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством соціальної політики
України та іншими центральними органами виконавчої влади, постійними ко=
місіями Київської міської ради, районними в місті Києві державними адмініс=
траціями.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладе=
них на нього завдань і визначеного кола питань:

забезпечує виконання заходів щодо реалізації доручень Президента Укра=
їни, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

координує роботу щодо розробки відповідних програм соціально=еконо=
мічного розвитку м. Києва, галузевих та місцевих програм та забезпечує їх
виконання;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти та охорони здо=
ров'я;

забезпечує у межах своєї компетенції додержання законодавства України
про культуру;

забезпечує виконання заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту;
забезпечує реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відно=

син, міграційної політики, забезпечення прав національних меншин;
сприяє консолідації та розвиткові української нації, задоволенню націо=

нально=культурних потреб і розвитку етнічної самобутності українців, які про=
живають за межами України, зміцненню їх зв'язків з Україною;

забезпечує у межах компетенції додержання законодавства України про
свободу совісті та релігійні організації;

координує роботу щодо розробки та організації виконання перспективних
та поточних програм зайнятості населення;

забезпечує розробку і організацію виконання місцевих програм зайнято=
сті населення;

забезпечує організацію та ефективне функціонування на території міста
системи адміністрації праці та вживає відповідні заходи на виконання націо=
нального трудового законодавства та положень ратифікованих Україною кон=
венцій Міжнародної організації праці;

вживає заходів щодо функціонування мережі молодіжних центрів, що на=
лежать до комунальної власності територіальної громади м. Києва. Організо=
вує роботу по підготовці прогнозів розвитку зазначеної мережі, забезпечує
їхнє врахування при розробленні проектів програм соціально=економічного
та культурного розвитку м. Києва. Координує роботу цих закладів, що нале=
жать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, вживає за=
ходів для їхнього матеріально=фінансового забезпечення;

організовує роботу з надання допомоги населенню та наданням в межах
повноважень встановлених пільг і допомоги, пов'язаних з охороною мате=
ринства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіаль=
них тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

Вживає заходів щодо функціонування та збереження мережі закладів ос=
віти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, що належать до
комунальної власності територіальної громади м. Києва; забезпечує розроб=
ку прогнозів щодо розвитку зазначеної мережі та їх врахування при розробці
проектів програм соціально=економічного та культурного розвитку м. Києва.

Організовує роботу медичних закладів з надання допомоги населенню та
надання в межах повноважень встановлених пільг і допомоги, пов'язаних з
охороною материнства і дитинства.

Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям,
епізоотіям та їх ліквідації.

Координує роботу закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної
культури і спорту, що належать до комунальної власності територіальної гро=
мади міста Києва, вживає заходів для їхнього матеріального та фінансового
забезпечення.

Здійснює координацію роботи із будівництва об'єктів освіти, охорони здо=
ров'я, культури, фізичної культури і спорту міста, соціального захисту, моло=
діжних центрів.

Забезпечує співробітництво з Національною академією наук України, ін=
шими науковими установами та організаціями, координацію діяльності струк=
турних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь=
кої державної адміністрації) з питань розробки і реалізації програм науково=
го забезпечення розвитку міської інфраструктури.

Сприяє:
роботі творчих спілок, товариств, фондів і асоціацій, громадських об'єд=

нань, організацій, які діють у галузі культури, охорони здоров'я, освіти і на=
уки, фізичної культури і спорту;

проведенню міжнародних фестивалів, конкурсів, культурно=мистецьких
заходів у м. Києві, заходів, які проводяться національними меншинами, релі=
гійними організаціями;

проведенню спортивних заходів у м. Києві.
Координує роботу об'єднань ветеранів війни та праці, забезпечує розроб=

ку і реалізацію місцевих програм щодо поліпшення житлових, матеріально=
побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, інших малозахищених
верств населення.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоря=
джень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав=
ної адміністрації), проектів рішень Київської міської ради, що подаються на
розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією), І матеріалів з окремих пи=
тань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

Продовження в наступному номері
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 26 червня 2013 року

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

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

1. Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007
№528/1189 "Про затвердження Положення про порядо проведення
інвестиційних он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо
об'є тів житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о
б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва",
розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 22.10.2007 №
1403 "Про затвердження с лад постійно діючої он рсної омісії по
зал ченню інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції,
реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о призначення,
незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста
Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 29.08.2012 № 1504 "Про проведення інвестиційних
он рсів із зал чення інвесторів до реалізації інвестиційних прое тів
б дівництва"

2. Інформація про об'є т інвест вання:
2.1. Об'є том інвест вання є б дівництво бізнес-центр поряд з

б дівлею Голосіївсь ої районної в місті Києві державної адміністрації на в л.
Деміївсь ій, 9 Голосіївсь ом районі.

2.2. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и об'є та інвест вання:

2.3. Площа земельної ділян и — 0,18 а.
2.4. Орієнтовна вартість б дівництва об'є та інвест вання с ладає

61 624,77 тис. (шістдесят один мільйон шістсот двадцять чотири тисячі
сімсот сімдесят) рн. без рах вання ПДВ.

3. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та о ремі
йо о мови:

3.1. Переможець он рс -інвестор визначається рішенням постійно
діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та
затвердж ється розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

3.2. Земле орист вач та замовни б дівництва — Голосіївсь а
районна в місті Києві державна адміністрація.

3.3. Замовни ом ви онання під отовчих робіт (орієнтовних техні о-
е ономічних по азни ів, передпрое тних пропозицій) є ом нальне
підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) "Київсь е інвестиційне а ентство".

3.4. Прое т вання та б дівництво здійснюється відповідно до
ладено о інвестиційно о до овор між інвестором, замовни ом

б дівництва та ор анізатором он рс (інших пов'язаних до оворів/ од,
разі необхідності). Умовами інвестиційно о до овор , в межах чинно о
за онодавства У раїни, може передбачатись деле вання частини прав та
обов'яз ів замовни а б дівництва інвестор .

3.5. Під час прое т вання та б дівництва сторони зобов'язані
дотрим ватись чинно о за онодавства У раїни та нормативних до ментів
сфері б дівництва, зо рема, табл. 7.6. ДБН 360-92** "План вання і

заб дова місь их і сільсь их поселень" та п.2.24-2.36 ДБН В. 1.2.-4-2006
"Інженерно-технічні заходи цивільно о захист (цивільної оборони)".

3.6. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власності
територіальної ромади м. Києва і потрапляють в зон б дівництва, в
становленом поряд демонт ються і за ошти інвестора створюються
нові, я і передаються до ом нальної власності територіальної ромади м.
Києва.

3.7. Після введення об'є та інвест вання в е спл атацію інвестор в
становленом поряд оформляє на ньо о право власності, рім
інженерних мереж, я і після за інчення б дівельних робіт передаються та
зарахов ються до власності територіальної ромади міста Києва.

3.8. Після належно о ви онання інвестором всіх мов інвестиційно о
до овор та введення об'є та інвест вання в е спл атацію інвестор
встановленом поряд оформляє право власності або орист вання на
земельн ділян , на я ій реалізовано прое т б дівництва об'є та
інвест вання.

4. Основні мови он рс :
4.1. Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'язаних з прое т ванням,

пере ладанням інженерних мереж, б дівництвом, введенням об'є та
інвест вання в е спл атацію та йо о бла о строєм.

4.2. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — арантії
бан щодо забезпечення ви онання ним фінансових зобов'язань перед
місь им бюджетом (пп. 4.3, 4.4), що вини н ть на підставі інвестиційно о
до овор .

4.3. Сплата ор анізатор он рс оштів на створення соціальної
та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва не менше 5%
від орієнтовної вартості б дівництва об'є та інвест вання без
рах вання ПДВ, що становить не менше 3 081,24 тис. (три мільйони

вісімдесят одна тисяча двісті соро ) рн. разі визнання часни а
переможцем.

Зазначені ошти інвестором сплач ються наст пном поряд :
- 25% оштів — не пізніше 10 робочих днів з дня набрання чинності

інвестиційним до овором;
- 25% оштів — не пізніше 6 місяців з дня набрання чинності

інвестиційним до овором;
- 50% оштів — не пізніше 12 місяців з дня набрання чинності

інвестиційним до овором.
4.4. Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з

під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від
орієнтовної вартості б дівництва об'є та без рах вання ПДВ, що становить
616,25 тис. (шістсот шістнадцять тисяч двісті п'ятдесят) рн., разі
визнання часни а переможцем, сплач ється протя ом 10 (десяти) робочих
днів з дня ладання інвестиційно о до овор .

4.5. Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації ор анізатор
он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та проведенням інвестиційно о
он рс , розмірі 1% від орієнтовної вартості б дівництва об'є та
інвест вання без рах вання ПДВ, поверненню не підля ають.

4.6. Компенсація замовни ви онання під отовчих робіт витрат на
розроб передпрое тних пропозицій, що відш одов ється відповідно до
представлено о замовни ом ви онання під отовчих робіт ошторис не
пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним
до овором та становить 64 564, 27 (шістдесят чотири тисячі п'ятсот
шістдесят чотири) рн. 27 оп. Кошти, сплачені інвестором в я ості
омпенсації, поверненню не підля ають.

4.7. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 3 400,00 (три тисячі
чотириста) рн. на розрах н овий рах но №31515934700001 в ГУ ДКСУ
м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ
м. Києві.

4.8. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о
внес , поверненню не підля ають.

4.9. Переможцем он рс визнається претендент, пропозиції я о о
відповідають мовам он рс , та я ий запропон вав найбільш ви ідні
мови для територіальної ромади м. Києва та реалізації інвестиційно о
прое т .

4.10. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 алендарних днів
з дня отримання переможцем он рс а цепт он рсних пропозицій.
Я що протя ом 30 алендарних днів інвестиційний до овір не ладений,
рез льтати інвестиційно о он рс про визначення переможця підля ають
с ас ванню встановленом поряд .

4.11. Термін б дівництва об'є та інвест вання повинен б ти не більше
нормативно о, що визначається прое тно- ошторисною до ментацією.
Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється розробити, по одити та
затвердити встановленом поряд прое тн до ментацію не пізніше ніж
через 6 місяців з дня набрання чинності інвестиційним до овором. На
підставі затвердженої прое тної до ментації протя ом 30 днів з момент її
затвердження сторони до овор визначають рафі фінанс вання та
реалізації прое т шляхом підписання додат ової оди до інвестиційно о
до овор , я а б де йо о невід'ємною частиною.

4.12. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється що вартально в
письмовій формі подавати ор анізатор он рс інформацію щодо стан
реалізації інвестиційно о прое т в цілом та о ремих йо о етапів за
формою, наданою ор анізатором он рс .

4.13. Контроль за діяльністю Інвестора з бо Київсь ої місь ої
державної адміністрації здійснюється замовни ом б дівництва.

4.14. Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в
односторонньом поряд випад неви онання або неналежно о
ви онання інвестором зобов'язань, передбачених пп. 4.1, 4.3-4.4, 4.6, 4.11,
4.12 мов он рс або інших мов інвестиційно о до овор (в т.ч.
передбачених рафі ом фінанс вання та реалізації прое т ).

4.15. У разі неви онання інвестором зобов'язань за інвестиційним
до овором питання розірвання інвестиційно о до овор за пропозицією
ор анізатора он рс виноситься на роз ляд Комісії.

4.16. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення ор анізатор
он рс повідомляє інвестора про:

4.17. необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о
до овор протя ом 30 алендарних днів;

4.18. терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення
інвестором пор шень йо о мов.

4.19. У разі не с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о
до овор протя ом 37 алендарних днів з дня направлення ор анізатором
он рс на адрес інвестора, зазначен в інвестиційном до оворі,
повідомлення про розірвання, до овір б де вважатись розірваним.

4.20. У разі с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о
до овор інвестор листом повідомляє ор анізатора он рс про ви онання
фінансових зобов'язань та надає інформацію про фа тичне ви онання робіт
з ідно мов інвестиційно о до овор .

5. Додат ові мови он рс :
5.1. Надання часни ом он рс додат ових пропозицій,

спрямованих, зо рема, на створення соціальної та інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста, нових робочих місць, тощо.

5.2. Надання часни ом он рс пропозиції щодо передачі
приміщення за альною площею 500 в. м. з безпосереднім зв'яз ом з
в лицею після за інчення б дівельних робіт до власності територіальної
ромади міста Києва для розміщення приміщень відділ державної
реєстрації а тів цивільно о стан Голосіївсь о о районно о правління
юстиції м. Києві.

5.3. Учасни он рс має право надати додат ові пропозиції,
спрямовані на найбільш ефе тивн реалізацію інвестиційно о прое т .

5.4. Надання часни ом он рс найви ідніших мов сплати
ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва.

6. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78
(понеділо — п'ятниця з 10:00 до 16:00) протя ом 30 (тридцяти)
алендарних днів з дня о олошення он рс при наявності до мента, що
підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес . День оп блі вання
о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о
о олошення.

7. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто або
через повноважених осіб в становлений в о олошенні про проведення
он рс термін за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612,
тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10:00 до 16:00). День
оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається
днем йо о о олошення.

8. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є тів
інвест вання звертатись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім.
612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10:00 до 16:00).

9. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в
обов'яз овом поряд повідомляється про дат проведення он рс .

№ Наймен вання Одиниці
вимір

Значення
по азни ів

1 2 3 4

1
Поверховість
- адміністративна частина
- офісна частина

шт.
шт.
шт.

12
2
10

2 Площа ділян и а 0,18

3 Площа заб дови м2 810,0

4

За альна площа 10174,7

- офісних приміщень м2 4900

- адміністративних приміщень м2

м2 651,6

- афе м2 254,8

- підземний пар ін на 38 м/м м2

м2 1110,0

- технічні приміщення пар ін м2 303,7

- технічні приміщення
за ально о призначення 2954,6

5 Б дівельний об'єм т.ч.
підземна частина (пар ін )

м3

м3
34250,0
3842,0

6 Площа від ритої автостоян и
(4 машини) м2 55,0

7 Площа озеленення м2 90,0

8
Орієнтовна вартість
б дівництва об'є та
інвест вання (з ПДВ)

рн.

10 174,7
в. м. * 7268
рн./ в. м. =
73 949,72
тис. рн.

Департамент містоб д вання та архіте т ри
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

Головний спеціаліст відділ з питань ре лами та тимчасових спор д
(МАФ) правління ландшафтної архіте т ри, омпле сно о бла о строю.

Основні обов'яз и:
Участь розробці і по одженні прое тів та схем розміщення тимчасових спор д

та ре ламних носіїв.

Головний спеціаліст відділ по роботі з дозвільним центром та
зверненням ромадян правління ор анізаційних питань та з оджень.

Основні завдання:
Аналіз а т альних питань та проблем, я і пор ш ються зверненнях ромадян.
Основні валіфі аційні вимо и:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста

не менше 1 ро або за альний стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и не
менше 3 ро ів;

- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.

Конта тний телефон: 278-61-27

До менти на часть он рсі подаються до се тор з адрових
питань Департамент містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
протя ом 30 днів з дня п блі ації о олошення в азеті за адресою: 01001,
м. Київ, в л. Хрещати , 32, аб. 208.

О олошення щодо намірів про отримання дозвол
на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря
ТОВ "Ковальсь а-Житлосервіс", юридична адреса: 02140 м. Київ, Дарниць ий р-н,

просп. Ми оли Бажана, 14, повідомляє про наміри щодо отримання дозвол на
ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря для майданчи а по
в л. Левітана, 3.

Підприємство займається омпле сним обсл ов ванням об'є тів, б дівництвом
житлових і нежитлових б дівель, розподіленням еле троенер ії, а та ож іншими
роботами із завершення б дівництва.

На майданчи наліч ється 2 джерела ви идів в атмосферне повітря, обидва
ор анізовані.

На майданчи в атмосферне повітря ви идається 6 видів забр днюючих
речовин. Найбільший в лад с ладають парни ові ази, що надходять в атмосферне
повітря від опалювальних отлів.

Ма симальна пот жність ви идів без врах вання парни ових азів:
- 0,10890 /с;
- 0,58766 т/рі .
За важення та пропозиції щодо намірів ТОВ "Ковальсь а-Житлосервіс",

промисловий майданчи по в л. Левітана, 3, надсилати в місячний термін до
Голосіївсь ої районної місті Києві державної адміністрації за адресою: 03039,
м.Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42. Тел. (044) 259-83-91.

21 серпня 2013 м. Києві відб деться а ціон з продаж нер хомості

1. Квартира 37 по в л. Володимирсь ій, 61/11 м. Києві.
За альна площа вартири — 213,4 м2, житлова площа — 158,4 м2, 7-поверховий б дино (житловий б дино ).
Квартира знаходиться на 2-м поверсі, в центрі міста, Голосіївсь ий район.
У вартирі 9 імнат, хня, 4 бал они, лазня і 2 т алети.
Цільове призначення: вартира.
Власни ом вист пає Міністерство за ордонних справ Естонсь ої Респ блі и.
Почат ова вартість вартири с ладає 5275890 (п'ять мільйонів двісті сімдесят п'ять тисяч вісімсот дев'яносто)
ривень.
За детальною інформацією звертатися за телефоном: (050)643-80-27, (044)238-00-03.

2. Квартири 25 і 26 по в лиці Рейтарсь ій, 20/24, м. Києві.
За альна площа вартир — 110,8 м2, житлова площа — 93,1 м2, 5-поверховий б дино (житловий б дино ).
Квартири знаходяться на 1 -м поверсі, в центрі міста.
У вартирах 5 імнат з перес вними стінами, хня, 2 омори, т алет і 2 виходи.
Цільове призначення: вартира.
Власни ом вист пає Міністерство за ордонних справ Естонсь ої Респ блі и.
Почат ова вартість вартири с ладає 2031960 (два мільйони тридцять одна тисяча дев'ятсот шістдесят) ривень.
За детальною інформацією звертатися за телефоном: (050)643-80-27, (044)238-00-03.

Марчен о (Ж овсь а) Людмила Оле сандрівна ви ли ається я відповідач в с дове засідання,
призначене на 16 липня 2013 ро о 16.00 по справі за позовом Ситни Н.В. про позбавлення
бать івсь их прав.

Адреса с д : м. Київ, пр-т Мая овсь о о, 5-В, абінет 36.
С ддя І.В. Клоч о

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК до с д в поряд ч. 9 cm. 74 ЦПК У раїни
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Близню а Валентина Степановича я ості відповідача по цивільній справі за позовом

Ходарчен а Юрія Михайловича до Близню а Валентина Степановича про стя нення бор та моральної ш оди в с дове засідання, я е
призначено на 09.07.2013 ро об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 30 під олов ванням с дді Гор авої В.Ю.

Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и. Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не
повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то ваш відс тність на підставі наявних даних.

Печерсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає К лі ова Оле сія Сер ійовича, в
я ості відповідача, справі № 2-3448/12
за позовом К лі ова Оле сія Сер ійовича
до п блічно о а ціонерно о товариства
"Дельта бан " про повернення надлиш о-
во сплачених оштів, я е призначено па
05 липня 2013 ро о 10.00 за адресою:
м. Київ, в л. М.Гайцана, 4, аб. 413 ( оло-
в ючий с ддя Со олов О.М.)

У разі неяв и в с дове засідання пози-
вача: К лі ова Оле сія Сер ійовича, ос-
тання відома адреса: м. Київ, в л, Борова,
41, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни,
справа б де роз лян та йо о відс тність.

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, 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. 29-03-98)

2 поверх
ГАШЕКА

ЯРОСЛАВА
БУЛЬВ., 5

110,10

РОЗМІЩЕННЯ ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(проведення занять з ан лійсь ої
мови та ло і и з дітьми дош ільно о

ві ) (по одинно)

2 ро и 364 дні 3%

Тижнева
орендна плата

рн 37,30
(Пн-Пт:

15.00-17.00)

Необхідно
забезпечити
проведення
бла о строю
приле лої
території

2

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ
(м. Київ, просп. Мир , 6-А,

тел. 29-03-98)

2 поверх
ЕНТУЗІАСТІВ
ВУЛ., 35/2

91,50

РОЗМІЩЕННЯ СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО

ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ
(проведення занять з хорео рафії,

ан лійсь ої мови та ло і и)
(по одинно)

2 ро и 364 дні 3%

Тижнева
орендна плата

рн 37,60
(Пн-Пт:

15.00-17.00)

Необхідно
забезпечити
проведення
бла о строю
приле лої
території

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 08.07.2013 ро об 09.00 б де роз лядатись цивільна справа
№ 2/761/4789/2013 за позовом Латишевої Людмили Петрівни до Паца а Валерія Оле сандровича третя особа: Відділ опі и та
пі л вання Сл жби справах дітей Шевчен івсь ом районі м. Києва про позбавлення бать івсь их прав. Паца Валерій
Оле сандрович, останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, в л. Шамрила, 5-А, в. 46, ви ли ається в с дове засідання я
відповідач. У разі неяв и в с дове засідання позов б де роз лян то за йо о відс тності на підставі матеріалів справи. Адреса
с д : 04655, м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б. С ддя Д.І. Кравець.

Печерсь а районна в м. Києві
державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд
на 2 ро и 364 дні нежитлове підвальне
приміщення, щодо я о о надійшла зая-
ва, площею 240,6 в. м. за адресою:
м. Київ, в л. Інстит тсь а, 24/7 для роз-
міщення Товариства Червоно о Хреста
У раїни та йо о місцевих ор анізацій.

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

Заяви про оренд приймаються за
адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15.

Довід ов інформацію можна отримати
за телефоном 280-15-39.

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 21.06.2013 № 733 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних
роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни липні 2013 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 липня 2013 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів, місь о о
еле трично о транспорт та ом нально-поб тових потреб
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

79,52 15,90 95,42 101,22 20,24 121,46

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові потреби релі ій-
них ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини пот жності — в
дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно з За оном У раїни “Про внесення
змін до За он У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005№ 2706
та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005, рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):
Нічний період
Напівпі овий період

Пі овий період

0,35
1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 24.00 до 7.00
з 7.00 до 8.00
з 11.00 до 20.00
з 23.00 до 24.00
з 8.00 до 11.00
з 20.00 до 23.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):
Нічний період
Денний період

0,4
1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00
з 7.00 до 23.00

Б О С Х П Л Е С О

А Т А Р А К С І Я А Р А

Р Е Л Е А С В І Н Г

Х Л Ю Щ Р О Т О Н Д А

А Л Т А Б А С Н Д Н

Н О Т У Г А И Х О Л

И М И З А Х А Н І

С І К А Ч Б А У М Т

Відповіді на сканворд 

Б О С Х П Л Е С О

А Т А Р А К С І Я А Р А

Р Е Л Е А С В І Н Г

Х Л Ю Щ Р О Т О Н Д А

А Л Т А Б А С Н Д Н

Н О Т У Г А И Х О Л

И М И З А Х А Н І

С І К А Ч Б А У М Т

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць................................6 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................19 рн. 50 оп.

на 6 місяців ........................39 рн. 00 оп.

на 12 місяців ......................78 рн. 00 оп.

на місяць..............................21 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................64 рн. 50 оп.

на 6 місяців ......................129 рн. 00 оп.

на 12 місяців ....................258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць..............................10 рн. 90 оп.

на 3 місяці ..........................32 рн. 70 оп.

на 6 місяців ........................65 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................130 рн. 80 оп.

на місяць..............................40 рн. 90 оп.

на 3 місяці ........................122 рн. 70 оп.

на 6 місяців ......................245 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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СПОРТ
Хрещатик 26 червня 2013 року

Спортивні новини

Спортивне життя. У Києві з’явився новий 
майданчик
У столичном Гідропар відб лося офіційне від риття ново о

бас етбольно о майданчи а. Першими на ньом зі рали збірна
У раїни 40+, я а в липні візьме часть чемпіонаті світ Греції, та
переможець Лі и Монстрів і Міжнародної аматорсь ої лі и оманда
UDави. Сьо одні зір овий с лад нашої збірної, за я рають Лео-
нід Яйло, Дмитро Брянцев, Ві тор Савчен о, Дмитро Базелевсь ий,
доповнив олімпійсь ий чемпіон Оле сандр Вол ов. Поєдино вий-
шов ідним фінал чемпіонат світ . Попри виснажлив спе рав-
ці обох оманд по азали не лише расивий захоплюючий бас ет-
бол, а й самовіддан боротьб . Та ий їхній запал передався й ля-
дачам (до речі, їх зібралося настіль и ба ато, що триб ни навіть не
змо ли вмістити всіх охочих), більшість з я их болівала за збірн
У раїни, чно підтрим ючи своїх любленців. Зрештою, UDави від-
стояли мінімальн перева , матч завершився з рах н ом 75:74 на
їхню ористь. Утім один з равців збірної У раїни 40+ та и не ли-
шився сьо одні без перемо и: почесний президент Федерації бас-
етбол Києва Юрій Колобов вели ій перерві матч перемі он-
рсі триоч ових ид ів за частю президента ФБУ Оле сандра

Вол ова, олови МОК “ЄвроБас ет-2015” Мар іяна Л б івсь о о та
одно о з най ращих снайперів Лі и Монстрів Сер ія Мирза а. Юрій
Володимирович реаліз вав 8 з 10 спроб із-за д и (це б в най ра-
щий рез льтат серед сіх часни ів). “Д же приємно, що Києві
з’явився та ий майданчи . Зроблені омфортні місця для лядачів,
омфортне по риття для бас етболістів. Я пам’ятаю, що т т б ло
10-15 ро ів том , і д же вдячний тим людям, отрі в лали д ш ,
серце і роші в цей пре расний майданчи , я ий, зо рема, спри-
ятиме поп ляризації бас етбол в У раїні. У Гідропар завжди
проходила літня лі а, д же поп лярна серед бас етболістів, ній
рають ба ато равців і С перлі и, і Вищої та Першої лі , молоді
бас етболісти. Тепер, оли є новий я існий майданчи , Федерація
план ватиме проведення на ньом літніх масштабних зма ань. Ни-
ні т т є всі необхідні мови”,— зазначив президент Федерації бас-
етбол У раїни Оле сандр Вол ов

Стрибки у воду. Вітчизняні спортсмени — 
чемпіони командного заліку
У німець ом Ростоці завершився чемпіонат Європи зі стриб ів

вод . У раїнсь а збірна з міла здоб ти чотири золоті, одн срібн
та дві бронзові медалі й стати чемпіоном омандно о залі . На
найвищ сходин п’єдестал піднімались Оле сандр Бондар (виш-
а), Юлія Про опч (виш а), Ілля Кваша (трамплін, 1 м) та Юлія
Про опч з Оле сандром Бондарем омандних зма аннях. Сріб-
ло Анни Письменсь ої — Олени Федорової (синхронні стриб и,
трамплін, 3 м), а бронзові на ороди здоб ли Оле сандр Горш ово-
зов — Оле Колодій (синхронні стриб и, трамплін, 3 м), Оле сандр
Горш овозов — Дмитро Меженсь ий (синхронні стриб и, виш а)

Температура +25°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 54 %

Температура +29°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 33 %

Температура +24°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 55%

Прогноз погоди на 26 червня 2013 року
ранок день вечір

Українці вдало 
розпочинають Вімблдон
На британських островах стартував турнір серії Великого шолому

Вімблдонський турнір — найстаріший теніс�

ний турнір у світі — стартував у понеділок в

Об’єднаному Королівстві. Наразі це вже 127�й

розіграш популярних змагань. На третій у сезоні

турнір серії Великого шолома з’їхалися найсиль�

ніші тенісисти світу. У 2013 році призовий фонд

Вімблдону побив рекорд — більше 22,5 млн фун�

тів, тобто майже 35 млн доларів. В історії цього

виду спорту стільки ще не платили ні на одному

турнірі. Переможці в чоловічому та жіночому

одиночних розрядах отримають по 2 млн 400 ти�

сяч доларів, що на 600 тисяч більше, ніж торік.

У змаганнях візьмуть участь такі зірки світово�

го тенісу, як Новак Джокович, Енді Маррей, Ро�

джер Федерер, Давид Феррер, Серена Вільямс,

Вікторія Азаренко, Марія Шарапова, Агнешка

Радванська і багато інших. Без сумніву, любителів

спорту чекає багато цікавих поєдинків у ході

турніру. Звісно, для вітчизняних прихильників те�

нісу також є за кого вболівати. Двоє представни�

ків української школи вже змогли подолати пер�

ший бар’єр турніру Великого шолома.

Українка Леся Цуренко стала першою учас�

ницею другого кола на Вімблдоні в жіночому

одиночному розряді. У стартовому матчі їй вда�

лося обіграти іспанку Лару Арруабаррену�

Весіно — 6:1, 6:3. Тенісистки провели на корті

57 хвилин. Наша співвітчизниця виконала 2 ей�

си, завершила на свою користь 83 відсотки ро�

зіграшів на першій подачі і 53 — на другій, а та�

кож реалізувала 4 з 7 брейк�поінтів. А ось інша

українська тенісистка Еліна Світоліна не змог�

ла подолати стартовий бар’єр турніру. У першо�

му раунді 18�річна харків’янка поступилася фі�

налістці Вімблдону�2007 француженці Маріон

Бартоллі — 3:6, 5:7.

У змаганнях серед чоловіків Сергій Стахов�

ський впевнено обіграв представника Бразилії

Рожеріо Дутра Сілва. Рахунок поєдинку — 6:4,

6:0, 6:4 на користь українського тенісиста. Матч

тривав 1 годину 20 хвилин, і у кожному сеті укра�

їнець не залишав жодного шансу супернику. Од�

нак вже у наступному раунді Стаховського чекає

досить важке випробування. І це не дивно, адже

суперником по другому колу стане чинний чемпі�

он турніру швейцарець Роджер Федерер.

Разом з тим на турнірі прогриміли дві гучні

сенсації. Перша була зафіксована у змаганнях

жінок. Боротьбу у змаганнях завершила п’ята

сіяна Сара Еррані. Італійка за всіма статтями

поступилася представниці Пуерто�Ріко Моніці

Пюіг — 3:6, 2:6. Також без несподіванок прой�

шли матчі й у чоловіків. Тут "відзначився" один

із претендентів на титул іспанець Рафаель На�

даль, який поступився бельгійцю Стіву Дарсі�

су — 6:7 (4), 6:7 (8), 4:6
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Цей день в історії 26 червня

1817 – Оле сандр П ш ін за-
рахований на сл жб в Коле ію
іноземних справ в чині олезь о-
о се ретаря
1831 – почалася найбільша в

історії Сан т-Петерб р а епіде-
мія холери, я а забрала життя
понад 4,7 тисяч осіб
1925 – прем'єра в Голлів ді

фільм Чарлі Чапліна "Золота ли-
хоман а"
1927 – народився Володимир

Мотиль, інорежисер ("Біле сон-
це п стелі", "Зір а звабливо о
щастя")
1936 – свій перший політ здій-

снив прототип дво винтової ма-
шини Фо ера В льфа "FW-61" –
першо о світі абсолютно вда-
ло о елі оптера
1979 – Мохаммед Алі о оло-

сив, що залишає бо с

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
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Сер ій Стаховсь ий др ом олі зі рає з чинним переможцем Вімблдон швейцарцем Роджером
Федерером

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У понеділо розпочався один із най-
старіших тенісних т рнірів світі
Вімблдон. Вже перший зма альний
день вітчизняних вболівальни ів по-
рад вали Сер ій Стаховсь ий та Ле-
ся Ц рен о. Спортсмени впевнено
перемо ли представни а Бразилії
Рожеріо Д тра Сілв та Лар Арр -
абаррен -Весіно з Іспанії відповідно.
Разом з тим перше оло не змо ла
подолати Еліна Світоліна. У раїн а
напр женом матчі пост пилася
франц женці Маріон Бартоллі.

ВІДПОЧИВАЙ ЕКЗООТИЧНО З РАДІО КИЇВ 98 ФМ 

Літо. Відп ст а чи просто
вихідні. Дов оочі вана на ода
провести цей час з родиною

дар є Вам радіо Київ 98 ФМ та Київсь ий Зоопар .
Кожен новий тиждень ви познайомитесь в ефірі з новим

меш анцем зооло ічно о пар .
Уважно сл хайте з понеділ а по п'ятницю з 7.45 по 19.45

ці аві фа ти про тих, о о можна побачити нашом
зоопар .
У прое ті "Зоотайм зоопар " о 7.45, 10.45, 17.45 та

19.45 лі ар-ветеринар Оле Телеш н роз аже про тварин
більше, ніж всесвітньо відомий анал про жив природ .
Ця інформація б де д же вам орисною. Адже саме вона

допоможе ле о ви рати вит и до Київсь о о зоопар
для всієї родини, щоб дня о 12.15 та 12.45 за номером
прямо о ефір 454-00-33.
Телефон йте до люблено о радіо иян і забирайте свої

подар н и.
Е ЗООтичний відпочино — ДІЗНАЄМОСЯ БІЛЬШЕ ПРО

ТВАРИН Київсь о о зоопар .
Відпочинемо всією родиною РАЗОМ на

вихідних.
І навчимося ще більшом пі л ванню

один про одно о.

КВИТКИ ВІД НАС — ЗНАННЯ ПРО ТВАРИН ВІД ВАС.
І НЕХАЙ ФОРТУНА ПОСМІХНЕТЬСЯ КОЖНОМУ.

До ва и потерпілих, я і отрим ють
страхові виплати Фонді ССНВВ
інформація, про перехід з пенсії
по інвалідності на пенсію за ві ом

У разі настання страхово о випад Фонд соціально о стра-
х вання від нещасних випад ів на виробництві та професійних
захворювань У раїни встановленом за онодавством поряд-

відш одов є працівни ові внаслідо ш одження йо о здо-
ров'я щомісячн страхов виплат та пенсію по інвалідності
внаслідо нещасно о випад на виробництві або професійно-
о захворювання.

З метою соціально о захист потерпілих передбачено, я що
потерпілий замість пенсії по інвалідності внаслідо нещасно о
випад на виробництві або професійно о захворювання
перейшов на пенсію за ві ом, то з дати переход на інший вид
пенсії щомісячна страхова виплата проводиться розмірі без
рах вання с ми пенсії по інвалідності.

При цьом , разі переход з пенсії по інвалідності на пенсію за
ві ом, збері аються виплати на до ляд, санаторно- рортне
лі вання, додат ове харч вання, а та ож на медичні та соціальні
посл и, передбачені виснов ом МСЕК.

Управління ВД ФССНВ м. Києві
http://fsnv.kiev.ua

Шановні роботодавці м. Києва!
Управління ви онавчої дире ції Фонд соціально о страх вання від

нещасних випад ів на виробництві та професійних захворювань У раїни
м. Києві на ад є, що відповідно до п н т 7 розділ VIII "При інцеві та
перехідні положення За он У раїни "Про збір та облі єдино о внес на
за альнообов'яз ове державне соціальне страх вання" від 07.07.2010 р.
№2464-VI, на підставі п.2.2 постанови правління Фонд "Про порядо
стя нення та облі забор ованості зі сплати страхових внес ів до Фонд
соціально о страх вання від нещасних випад ів на виробництві та
професійних захворювань У раїни" від 30.11.2010 ро № 31 (зареєс-
тровано в Міністерстві юстиції У раїни 17.12.2010 ро за № 1286/18581),
страх вальни и, я і мають забор ованість зі сплати страхових внес ів
за за альнообов'яз овим державним соціальним страх ванням від
нещасних випад ів на виробництві та професійних захворювань станом
на 01.01.2011 ро , подають до робочих ор анів ви онавчої
дире ції Фонд що вартальн звітність за встановленою формою
до повно о по ашення забор ованості: за 1 вартал 2013 ро — до
20 вітня 2013 ро ; за 2 вартал 2013 ро — до 20 липня 2013
ро ; за 3 вартал 2013 ро — до 20 жовтня 2013 ро ; за 4
вартал 2013 ро — до 25 січня 2014 ро .
С ми забор ованості зі сплати страхових внес ів до Фонд соціально о

страх вання від нещасних випад ів на виробництві та професійних
захворювань У раїни та с м штрафних сан цій, нарахованих та/або не
сплачених період до 1 січня 2011 ро , сплач ються страх -
вальни ами міста Києва, я і раніше, на рах но Управління ви онавчої
дире ції Фонд м. Києві, від ритий Держ азначействі (Одерж вач: УВД
ФССНВ на виробництві та професійних захворювань У раїни м. Києві,
ЄДРПОУ 25884905; Бан одерж вача: ГУДКУ м. Києві, МФО 820019; р/р
37176999900104).
Крім то о, повідомляємо, що за несвоєчасне подання або неподання

встановленої звітності, а та ож несвоєчасне інформ вання Фонд про
річний фа тичний обся реалізованої прод ції (робіт, посл ), про зміни
техноло ії робіт або вид е ономічної діяльності підприємства
страх вальни відповідає з ідно із за онодавством.
Роботодавцям Деснянсь о о, Дарниць о о, Дніпровсь о о та

Оболонсь о о районів міста Києва для вирішення питань необхідно
звертатися до Лівобережно о відділ Управління за адресою:
02094, м. Київ, пров. Ма ніто орсь ий, 1 (тел. 362-88-94).
Роботодавцям Солом'янсь о о, Подільсь о о, Святошинсь о о,

Шевчен івсь о о, Голосіївсь о о, Печерсь о о районів міста Києва
для вирішення питань необхідно звертатися до Правобережно о
відділ Управління за адресою:

04073, в л. Фр нзе, 160 орп. Б (тел.362-88-74(59)).

Управління ВД ФССНВ м. Києві
http://fsnv.kiev.ua


