
Київ — місто
творчого розвитку
У столиці різними формами позашкільної освіти охоплено
близько 98 % учнів

Творчість — важлива складова

розвитку здібностей дитини, то�

му в Києві постійно розширює�

ться мережа позашкільних на�

вчальних закладів, аби юні ки�

яни у вільний від навчання час

займались улюбленою справою,

а не тинялися без нагляду вули�

цями.

Як повідомили "Хрещатику" в

Департаменті освіти і науки, мо�

лоді та спорту, в освітній системі

столиці функціонує 95 (із них 56

дитячо�юнацьких спортивних

шкіл (ДЮСШ), 39 центрів, бу�

динків дитячої творчості тощо)

позашкільних навчальних закла�

дів спортивного, культурного,

мистецького, дослідницького,

наукового спрямування тощо.

Так, у палацах, центрах, будин�

ках дитячої та юнацької творчо�

сті працює понад 3 тис. гуртків, в

яких займається близько 74 тис.

вихованців. У 56�ти ДЮСШ діє 2

тис. 302 навчальні групи, де свої

спортивні здібності відточують

понад 24 тис. вихованців. А у по�

зашкільних закладах культури

столиці займаються майже 22

тис. юних киян. "Різними фор�

мами позашкільної освіти охоп�

лено близько 98 % усіх учнів",—

відзначає перший заступник ди�

ректора Департаменту освіти і

науки, молоді та спорту Вікторія

Челомбітько.

За її словами, робота у цьому

напрямку постійно продовжу�

ється, й умови для занять покра�

щуються. Зокрема було відкрито

Комунальний позашкільний на�

вчальний заклад "Київська Мала

академія наук учнівської молоді",

п'ять ДЮСШ, із яких дві — ко�

мунальної форми власності

("Школа боротьби і школа з бо�

ротьби дзюдо "Іппон") та три

ДЮСШ приватної форми влас�

ності зі спортивних танців ("Фе�

єрія", "Дует", "Академія танцю").

"Ми також плануємо здійсни�

ти капітальний ремонт в примі�

щенні актової зали Київського

палацу дітей та юнацтва. Зокрема

передбачається заміна сценічно�

го обладнання, сидінь, електро�

обладнання, відновлення роботи

системи вентиляції, теплового

забезпечення, пожежогасіння,

встановлення обладнання для ві�

деозйомки та сурдоперекладу то�

що",— відзначає пані Челомбіть�

ко.

Також у столиці започатковано

та проведено низку заходів, де

юні дарування мали змогу пред�

ставити себе й продемонструвати

свої вміння. Це, зокрема, вистав�

ка�звіт дитячої творчості "Київ —

місто юних майстрів", міське

свято "Діти плюс літо" з нагоди

відзначення Міжнародного дня

захисту дітей та відкриття дитя�

чих оздоровчих таборів з денним

перебуванням на базі загально�

освітніх навчальних закладів міс�

та, виставка творчих робіт "Куль�

тура Київської Русі", міський

конкурс серед старшокласників

"Київський вальс", свято знань

на Хрещатику, зліт пошукових

загонів загальноосвітніх та поза�

шкільних навчальних закладів в

рамках акції "Галерея великих пе�

ремог" тощо.

Відзначимо, що майже всі

творчі об'єднання позашкільних

навчальних закладів фінансу�

ються за рахунок бюджетних

асигнувань, тож діти їх відвід�

ують на безоплатній основі. Так,

на 2013 рік у бюджеті по галузі

"Освіта" передбачені видатки на

суму 195,4 млн грн.

Нагадаємо: усі заходи зі збере�

ження та розширення мережі по�

зашкільних навчальних закладів

у столиці здійснюються на вико�

нання соціальних ініціатив Пре�

зидента України "Діти — майбут�

нє України"

На сьо одні в столичних палацах, центрах, б дин ах дитячої та юнаць ої творчості працює понад 3 тисячі рт ів, в я их займається близь о 74-х тисяч
юних иян

Київавтодорівці
відремонтували понад 20 км
доріг

Ïðàö³âíèêè ÊÊ "Êè¿âàâòîäîð" âèêîíàëè
êàïðåìîíò äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ íèçêè âó-
ëèöü ñòîëèö³. Çàãàëîì â³äðåìîíòîâàíî
á³ëüøå 21-ãî ê³ëîìåòðà âóëè÷íî-øëÿõîâî¿
ìåðåæ³ ì³ñòà.

Íàðàç³ êîìóíàëüíèêè ïðàöþþòü íà 
âóë. ªðåâàíñüê³é ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³.
Ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ äí³â çàïëàíîâàíî êà-
ï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàòè ïîíàä 1 êì äîðîæ-
íüîãî ïîêðèòòÿ íà ä³ëÿíö³ â³ä ïëîù³ Êîñìî-
íàâò³â äî âóë. Êóðñüêî¿. Àñôàëüòîáåòîííå
ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â òàêîæ áóäå ïîíîâëåíî.

Ðàçîì ³ç òèì êàïðåìîíò çàê³í÷åíî íà òà-
êèõ âóëèöÿõ: Ñàäîâà, Ïóòèâëüñüêà, Ðàäèñ-
ò³â, Ï. Çàïîðîæöÿ, Êóðåí³âñüêà, Ïðèð³÷íà,
Ì. Ãðóøåâñüêîãî, Õîðèâà, Ïðèòèñüêî-Ìè-
ê³ëüñüêà, ïðîñï. Â³äðàäíèé, âóë. Ðàäÿíñüêà,
Ãåðî¿â â³éíè, Îëüæè÷à, Ëåí³íà (ì³êðî-
ðàéîí Æóëÿíè), Ãîðüêîãî òà âóë. Ëåâàäíà
(ñ. Áîðòíè÷³).

Òàêîæ, ÿê ïîâ³äîìèëè ó êîìóíàëüí³é
êîðïîðàö³¿, äî ê³íöÿ ðîêó çàïëàíîâàíî çà-
âåðøèòè ðåìîíòí³ ðîáîòè íà âóë. Ãåíåðàëà
Íàóìîâà òà âóë. Â. Ñòóñà

У місті закінчили осіннє
висадження троянд

100 òèñÿ÷ òðîÿíä ñòîëè÷í³ çåëåíáóä³âö³
âèñàäèëè äî íàñòàííÿ ïåðøèõ ëåãêèõ çàìî-
ðîçê³â. Òàê, óïðîäîâæ äâîõ òèæí³â ôàõ³âö³
çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà ïðàöþâàëè íà ïðîñ-
ïåêò³ Ãîíãàäçå, ó ïàðêó Âî¿í³â-³íòåðíàö³î-
íàë³ñò³â, "Þí³ñòü", ó Ã³äðîïàðêó, íà áóëüâà-
ð³ Ïðàö³, íà âóëèö³ Òèìîøåíêà òà íà Îáî-
ëîíñüêîìó ïðîñïåêò³. Äëÿ ïîñàäêè áóëî îá-
ðàíî íåâèáàãëèâ³ ñîðòè êóù³â: ÷àéíî-ã³á-
ðèäí³, ôëîð³áóíäè òà ñó÷àñí³ ïàðêîâ³. Ïå-
ðåä ïîñàäêîþ êîæåí êóù òðîÿíäè ôàõ³âö³
îáðîáèëè ì³äíèì êóïîðîñîì. Öå óáåçïå-
÷èòü êîðåíåâó ñèñòåìó â³ä ïîøêîäæåííÿ
ì³êðîîðãàí³çìàìè òà çàáåçïå÷èòü ¿¿ ÿê³ñíå
óêð³ïëåííÿ òà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê êóùà.

Êð³ì òîãî, ôàõ³âö³ çä³éñíèëè ï³äãîòîâêó
äî çèìè óñ³õ ðîçàð³¿â, çîêðåìà ï³äãîðíóëè ç
óòåïëåííÿì ëàïíèêîì ÷è òèðñîþ. Òàê³ ðîáî-
òè ïðîâåëè ó ïàðêó ³ìåí³ Ðèëüñüêîãî, Ìàð³-
¿íñüêîìó, Ïå÷åðñüêîìó ëàíäøàôòíîìó, à òà-
êîæ íà ðîçâ'ÿçêàõ òà áóëüâàðàõ ñòîëèö³.

Çàçíà÷èìî, ùî ó ñòîëèö³ íà âèêîíàííÿ
ïðîãðàìè "Êîæíîìó êèÿíèíó ïî òðîÿíä³"
âïðîäîâæ 2012—2013 ðîê³â áóëî âèñàäæå-
íî áëèçüêî 130 òèñÿ÷ òðîÿíä. Ñë³ä òàêîæ
äîäàòè, ùî íà ðîçàð³ÿõ âëàøòóâàëè àâòîìà-
òè÷í³ ñèñòåìè ïîëèâó, ÿê³ îáëàäíàí³ åëåê-
òðîííèì ðåãóëÿòîðîì. Äëÿ âëàøòóâàííÿ
òàêèõ ñèñòåì, ïåðø çà âñå, âèçíà÷àºòüñÿ
òèï ´ðóíòó, ê³ëüê³ñòü ³ âèä ðîñëèí, à òàêîæ
ê³ëüê³ñòü îïàä³â. Ïîò³ì çà äîïîìîãîþ ïðî-
ãðàìóâàííÿ ÷åðåç äàò÷èê çà ãðàô³êîì â³ä-
áóâàºòüñÿ ïîäà÷à âîäè ó êðàïåëüíèê

У столиці пройде Чемпіонат
світу з танцювального спорту

Ó Êèºâ³ 23 òà 24 ëèñòîïàäà âïåðøå çà ðî-
êè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ïðîéäóòü çìàãàí-
íÿ Ukrainian Open — 2013, â ðàìêàõ ÿêèõ
áóäå ïðîâåäåíî ×åìï³îíàò ñâ³òó ç òàíöþ-
âàëüíîãî ñïîðòó WDSF ñåðåä äîðîñëèõ â
ºâðîïåéñüê³é ïðîãðàì³. Ì³ñöå ïðîâåäåí-
íÿ — ñòîëè÷íèé "Ïàëàö Ñïîðòó". Ó ñâ³òî-
â³é ïåðøîñò³ â³çüìóòü ó÷àñòü ñïîðòñìåíè,
ÿê³ ïðåäñòàâëÿòèìóòü 50 êðà¿í ñâ³òó. Çã³äíî
ç ïðàâèëàìè Âñåñâ³òíüî¿ Ôåäåðàö³¿ òàíöþ-
âàëüíîãî ñïîðòó, íàøó äåðæàâó ïðåäñòàâ-
ëÿòèìóòü ÷åìï³îíè Óêðà¿íè ç òàíöþâàëü-
íîãî ñïîðòó Þð³é Ïåòðîâ òà ßíà Êîæóõàð
(ì. Ñ³ìôåðîïîëü) òà ñð³áí³ ïðèçåðè ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Ëÿòîâ òà Âåðî-
í³êà Ìèøêî (ì. Óæãîðîä)

Íîâèíè

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Діти — майбутнє столиці, й від того, як вони
виховані, залежить процвітання міста. Саме
тому міська влада реалізує низку проектів,
аби створити для майбутнього покоління усі

належні умови для навчання та розвитку. Зокрема
значну увагу тут приділяють відточенню творчих
здібностей та спортивної майстерності.
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За інчення. Почато №122(1250) за 15 листопада 2013 ро

№ Назва напряму
діяльності 

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми Строк вико

нання заходу

Виконавці Джерела фінан

сування

Орієнтовні обсяги
фінансування 
(вартість), тис.

гривень, 
у тому числі

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Створення та розвиток
інформаційної
інфраструктури

Розробка інформаційно�аналітичної
системи аналізу та супроводу міських
цільових програм

2014 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють господарсь�
ку діяльність у сфері
телекомунікацій,
інформатизації та захисту
інформації

Міський бюджет 500,0 Створення єдиної системи моніторингу та
контролю за реалізацією міських цільових
програм

2 Будівництво Wі�Fi мережі в
Київському метрополітені для
надання якісних телекомунікацій�
них послуг жителям та гостям міста

2013 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють
господарську діяльність у
сфері телекомунікацій,
інформатизації та захисту
інформації

Інші джерела 8 500,0 Розробка проектної та робочої документації.
Виконання монтажних та пусконалагоджу�
вальних робіт мережі Wі�Fi
на території КП "Київський метрополітен" та
прилеглих територіях. 
Надання доступу побудованій мережі до мережі
Інтернет. 
Впровадження та підтримка роботи біллінгової
системи. 
Забезпечення технічної підтримки обладнання,
клієнтів та  обслуговування мережі

3 Будівництво системи автоматизації
засобів оплати за проїзд та проходу
пасажирів у Київському метрополітені

2013 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють господар�
ську діяльність у сфері
телекомунікацій,
інформатизації та захисту
інформації

Інші джерела 40 000,0 Будівництво апаратно�програмного комплексу
для автоматизації продажу засобів оплати
проїзду у Київському метрополітені.
Встановлення платіжних терміналів, які
забезпечать: продаж засобів оплати проїзду
(оптичні жетони, проїзні квитки, безконтактні
картки, смарт�жетони опційно);  
� поповнення раніше проданих безконтактних
карток  
� прийом готівкових платежів купюрами будь�
якого номіналу і монетами (монети від  5 копійок
до 1 гривні);  
� прийом платежів з використанням банківських
карт;  
� прийом платежів з  використанням NFС
технології (платежі з  мобільного телефону)  
� опційно. 
Введення комплексу в  дослідну та  промислову
експлуатацію

4 Будівництво інфраструктури рухомого
(мобільного) зв'язку в Київському
метрополітені

2013 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють господарсь�
ку діяльність у сфері
телекомунікацій,
інформатизації та захисту
інформації

Інші джерела 70 000,0 Надання на станціях і в тунелях метрополітену
якісних послуг рухомого (мобільного) зв'язку як
для існуючих, так і для перспективних сервісів

5 Будівництво мультисервісної
інформаційно�телекомунікаційної
інфраструктури  м. Києва  

2013 � 2014  Суб'єкти господарювання,
які здійснюють
господарську діяльність у
сфері телекомунікацій,
інформатизації та  захисту
інформації

Інші джерела 2013 – 30 000,0 
2014 – 20 000,0  

Створення та впровадження мультисервісної
корпоративної мережі. 
Розробка програмного комплексу для
інформаційного забезпечення ефективного
супроводу, технічного обслуговування та розвитку
телекомунікаційної інфраструктури міста Києва:  
�сервіс передачі даних  в межах м. Києва (в  тому
числі конфіденційної);   
�сервіс службового  зв'язку (ІР�телефонія); 
�доступ до мережі Інтернет (в тому числі
населенню  міста Києва);  
�проведення відеоконференцій  та вебінарів; 
�ситуаційний центр КМДА; 
� інші можливості мультисервісної мережі.
Впровадження комплексної системи захисту
інформації. Введення в промислову експлуатацію

6 Розвиток інформаційно�
телекомунікаційної системи
Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

2013 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють
господарську діяльність у
сфері телекомунікацій,
інформатизації та захисту
інформації

Міський бюджет 99,0 Розроблення технічного завдання на розвиток
інформаційно�телекомунікаційної системи
Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської  міської державної адміністрації).
Закупівля обладнання, проведення необхідних
робіт та налаштувань

7 Модернізація інформаційно�
аналітичної системи  обробки даних
про об'єкти торгівлі та сфери послуг.
Розширення переліку користувачів
аналітичної системи  обробки даних
про об'єкти торгівлі та сфери послуг

2014 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють
господарську діяльність у
сфері телекомунікацій,
інформатизації та захисту
інформації

Міський бюджет 56,0 Модернізація та включення додаткових функцій
програмно�технічного комплексу інформаційно�
аналітичної системи обробки  даних про
об'єкти торгівлі та сфери  послуг. 
Створення додаткових сервісів  обробки
інформації

8 Створення інформаційно�аналітичної
системи взаємодії з  науковими та
промисловими підприємствами для
аналізу та прийняття рішень щодо
розробки оптимальної інноваційної
політики м. Києва на основі
інноваційного потенціалу підприємств

2015 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють
господарську діяльність  у
сфері телекомунікацій,
інформатизації та  захисту
інформації

Міський бюджет 520,0 Програмне забезпечення та інструкція
адміністрування інформаційно�аналітичної
системи взаємодії з промисловими
підприємствами та науковими установами міста
для аналізу  та прийняття рішень щодо розробки
оптимальної інноваційної  політики м. Києва  на
основі інноваційного потенціалу підприємств.
Нормативно�методична документація для аналізу
та прийняття рішень щодо розробки та реалізації
місько інноваційної  політики на основі
використання інформаційно�аналітичної системи

Додато 3
до рішення Київсь ої місь ої ради

від 23.10.2013 № 237/9725

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми інформатизації міста Києва на 2013—2015 роки



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 319  листопада 2013 року
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9 Розробка технології інформаційного
забезпечення реалізації функцій
управління з використанням та
обробкою розосереджених даних

2015 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють
господарську діяльність у
сфері телекомунікацій,
інформатизації та захисту
інформації

Міський бюджет 280,0 Формування та веденняконтенту ВЕБ�ресурсів промислової,
науково�технічної та інноваційної політики, адміністрування
порталу. 
Ведення бази даних науково�технічного потенціалу м. Києва
з метою забезпечення взаємодії місцевих органів влади з
науковими та промисловими підприємствами на основі
сучасних технологій, засобів обробки інформації та зв'язку. 
Технологія передбачає створення ефективного пошукового
механізму, можливістьзалучення наявних інформаційних
ресурсів

10 Інформаційне та системно�
технологічне супроводження
інформаційно�довідкової системи
"Паспорт регіону" по м. Києву з
подальшою її актуалізацією

2015 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють
господарську діяльність у
сфері телекомунікацій,
інформатизації та захисту
інформації

Міський бюджет 300,0 Створення та формування бази даних показників соціально�
економічного розвитку міста для забезпечення єдиного
джерела інформації. 
Визначення можливостей та потенціалу міста Києва серед
регіонів України

11 Створення та впровадження
автоматизованої системи обробки
даних про населення міста на базі
діючого макета комплексу
інтелектуальних інформаційних
технологій для інформаційного
забезпечення повсякденної діяльності
місцевих органів виконавчої влади в
частині збирання, оброблення,
зберігання та відображення
інформації про населення міста 
(5 черга)

2014 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють
господарську діяльність у
сфері телекомунікацій,
інформатизації та  захисту
інформації

Міський бюджет 97,0 Впровадження автоматизованої інформаційно�аналітичної
системи обробки даних про населення міста  в районах
міста Києва. Впровадження системи в районних в місті Києві
державних адміністраціях. Інсталяція програмного
забезпечення. Проведення навчання операторів

12 Проведення процедури легалізації
програмного забезпечення

2014�2015 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють
господарську діяльність у
сфері телекомунікацій,
інформатизації та  захисту
інформації

Міський бюджет 2014�2000,0
2015�2000,0

Централізоване придбання та інсталяція програмного
забезпечення  на робочих  місцях  та серверних платформах
для всіх структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

13 Оновлення парку комп'ютерів у
структурних підрозділах виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

2013�2014 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють
господарську діяльність у
сфері телекомунікацій,
інформатизації та захисту
інформації

Міський бюджет 2013�8 000,0 
2014�3 000,0

Придбання комп'ютерної техніки для структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

14 Технологічне супроводження
інформаційно�правових систем в
Київській міській раді та структурних
підрозділах КМДА

2015 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють
господарську діяльність  у
сфері телекомунікацій,
інформатизації та  захисту
інформації

Міський бюджет 540,0 Заходи з підключення до нормативної бази "Ліга�Закон"

15 Модернізація та функціональне
розширення програмно�технічного
комплексу інформаційно�довідкової
служби Саll�центру, супроводження
програмно�апаратного комплексу
інформаційно�довідкової служби Саll�
центру, забезпечення безперервного і
доступу структурних підрозділів
виконавчого органу  Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), районних  в  м. Києві
державних адміністрацій та
комунальних підприємств до
інформаційно�довідкової служби Саll�
центру

2013�2014 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють
господарську діяльність  у
сфері телекомунікацій,
інформатизації та  захисту
інформації

Міський бюджет 2013�. 1901,0
2014�2500,0

Розширення функціональних можливостей програмно�
технічного комплексу інформаційно�довідкової служби Саll�
центру. 
Закупівля обладнання. 
Супроводження програмно�апаратного комплексу
інформаційно�довідкової  служби Саll�центр. 
Забезпечення безперервного доступу і структурних
підрозділів| виконавчого органу Київської міської ради
(Київської  міської державної адміністрації), районних в 
м. Києві державних адміністрацій  та комунальних
підприємств до інформаційно�довідкової служби Саll�
центру. 
Підключення основного та резервного  каналу зв'язку

16 Інформаційне
забезпечення потреб
населення, підприємств,
установ та організацій

Модернізація та функціональне
розширення автоматизованого банку
даних "Квартоблік"

2014 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють
господарську діяльність у
сфері телекомунікацій,
інформатизації та захисту
інформації

Міський бюджет 95,0 Модернізація програмних засобів єдиного загальноміського
автоматизованого банку  даних "Квартоблік"та створення
інформаційно�аналітичної  системи для ведення єдиної бази
даних черговиків соціального квартиного обліку громадян

17 Створення веб�порталу "Культурний
простір столиці"

2015 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють
господарську діяльність  у
сфері телекомунікацій,
інформатизації та  захисту
інформації

Міський бюджет 500,0 Презентація установ та подій, якими керують структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(Київської  міської державної адміністрації)

18 Створення інформаційної системи
"Єдиний білет"

2015 Суб'єкти господарювання,
які здійснюють
господарську діяльність у
сфері телекомунікацій,
інформатизації та  захисту
інформації

Міський бюджет 5 000,0 Організація якісно нового рівня ведення білетного
господарства шляхом створення єдиного інформаційного
простору розподілу і реалізації білетів на видовищні заходи
в м. Києві у режимі реального часу і введення Єдиного
білета. 
Підвищення рівня обслуговування населення м. Києва та
гостей  міста. 
Поступовий відхід від дотацій та отримання прибутку від
видовищних заходів шляхом  зростання реалізації білетів.
Підвищення рівня культури населення м. Києва та гостей
міста шляхом збільшення відвідуваності видовищних
заходів

Усього за Програмою, тис. грн:

бюджет міста Києва 2013 
 10 000,0 
2014
 8 248,0 
2015 
 9 140,0

кошти інших джерел 2013  
 148 500,0 
2014  
 20 000,0

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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Про внесення змін 
до рішення Київськоїміської ради
від 08 лютого 2013 року № 3/9060 

“Про бюджет міста Києва на 2013 рік”
Рішення Київської міської ради № 426/9914 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчо

го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 листопада 2013 року 
№ 1978 “Про схвалення проекту рішення Київської міської ради “Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київсь ої місь ої ра-
ди від 08 люто о 2013 ро № 3/9060 “Про
бюджет міста Києва на 2013 рі ” та і зміни:
1.1. У підп н ті 1.1 п н т 1:
1.1.1. Слова “додат ова дотація” замінити

словами “додат ові дотації”.
1.1.2. Цифри “20 187 612,12”, “4 276

718,7”, “35 017,8” замінити цифрами “20 165
559,32”, “4 261 584,2”, “143 651,3” відповід-
но.
1.2. У підп н ті 1.1.1 п н т 1 цифри “1 681

095,7” замінити цифрами “1 615 961,2”.
1.3. У підп н ті 1.1.4 п н т 1 цифри “235

937,4” замінити цифрами “285 937,4”.
1.4. Підп н т 1.1 п н т 1 доповнити під-

п н тами 1.1.19, 1.1.20:
“1.1.19. Додат ова дотація з державно о

бюджет місцевим бюджетам на вирівнюван-
ня фінансової забезпеченості місцевих бю-
джетів — 104 019,8 тис. ривень.
1.1.20. Додат ова дотація з державно о

бюджет місцевим бюджетам на виплат до-
помо и по до ляд за інвалідом І чи ІІ р пи
внаслідо психічно о розлад — 4 613,7 тис.
ривень.”.
1.5. У підп н ті 1.2 п н т 1 цифри “16 094

498,84”, “4 093 113,28” замінити цифрами
“16 065 476,44”, “4 100 082,88” відповідно.
1.6. У п н ті 2 цифри “20 657 642,04”, “15

109 379,22”, “5 548 262,82” замінити цифра-
ми “20 635 989,24”, “15 093 792,72”, “5 542
196,52” відповідно.
1.7. У п н ті 3 цифри “985 119,62” замінити

цифрами “971 683,72”.
1.8. У підп н ті 3.1 п н т 3 цифри “829

119,62” замінити цифрами “815 683,72”.
1.9. У п н ті 4 цифри “1 453 149,54” замі-

нити цифрами “1 439 713,64”.
1.10. У підп н ті 4.2 п н т 4 цифри “829

119,62” замінити цифрами “815 683,72”.
1.11. У п н ті 12 цифри “6 768 789,18” за-

мінити цифрами “6 769 439,59”.
1.12. Доповнити п н т 17 рішення новим

підп н том 17.13 та о о зміст :
“17.13. Установити, що джерелом обсл о-

в вання та по ашення запозичення, здійсне-
но о Департаментом транспортної інфра-
стр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) відповідно до постанови Кабінет Мі-
ністрів У раїни від 9 жовтня 2013 р. № 728
“Про схвалення прое т соціально-е ономіч-
но о розвит “Спор дження дільниці К ре-
нівсь о-Червоноармійсь ої лінії метрополі-
тен від станції “Вистав овий центр” до Оде-
сь ої площі Голосіївсь ом районі” та за-
твердження Умов надання 2013 році дер-
жавних арантій для забезпечення ви онання
зобов’язань Департамент транспортної ін-
фрастр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) за запозиченням, що зал чається
для йо о реалізації”, є власні надходження,
отримані ним від ом нально о підприємства
“Київсь ий метрополітен”.
Ком нальне підприємство “Київсь ий мет-

рополітен” перерахов є частин власних
оштів с мі, необхідній для обсл ов вання
та по ашення запозичення, на рах н и Де-
партамент транспортної інфрастр т ри ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації), від-
риті в ор анах Державної азначейсь ої
сл жби У раїни.".
2. Ви ласти в новій реда ції додат и 1, 1.1,

2, 3, 3.1, 5, 6, 7, 8, 12 до рішення Київради від
08 люто о 2013 ро № 3/9060 “Про бюджет
міста Києва на 2013 рі ”.
3. Відповідно до статті 28 Бюджетно о о-

де с У раїни оприлюднити це рішення а-
зеті “Хрещати ” десятиденний термін з дня
йо о прийняття.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань бюджет та соціально-е о-
номічно о розвит .

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додато 12
в реда ції затвердженій рішенням Київсь ої місь ої ради

від 13.11.2013 р. №426/9914

ПЕРЕЛІК
підприємств та організацій, 

яким надаються пільги по сплаті земельного податку на 2013 рік

1 2 3 4 5

6 Комунальне підприємство "Плесо" 99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На покриття витрат підприємства,
пов'язаних з утриманням в
належному стані зон відпочинку біля
води та міських пляжів, утримання
очисних споруд зливових вод,
рятувально�водолазної та медичної
служб для забезпечення безпеки
відпочинку населення та гостей м.
Києва біля води та на воді

7 Комунальне підприємство "Автотранспортне
підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)"

99 з 1 січня
по 31
грудня

На покращення  матеріально�
технічної бази підприємства 

8 Публічне акціонерне товариство
"Київспецтранс"  (ділянки за адресами: вул.
Наддніпрянське шосе, 2 (виробничі споруди
зливної станції); вул.Червонопрапорна, 94�
97 (карти складування будівельних
відходів); вул. Маміна�Сибіряка, 17
(виробничі споруди зливної станції)

99 1 січня
по 31
грудня

На здешевлення тарифів з надання
послуг з санітарної очистки

9 Київське комунальне виробниче
підприємство "Міськпаливо"  (ділянка за
адресою: Саперно�Слобідський проїзд, 4)

95 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

10 Київський національний академічний театр
оперети

99 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

11 Управління освіти Оболонського району в
частині площ, що орендують Спілка матерів
розумово відсталих інвалідів Оболонського
району м. Києва "Сонячний промінь",
благодійне товариство допомоги інвалідам
та особам з інтелектуальною недостатністю
"Джерела", творче об'єднання дітей та
інвалідів з фізичними обмеженнями "Студія
ДІМФО", товариство реабілітації дітей�
інвалідів м. Києва "Дитинство", громадська
організація "Центр інвалідів�спинальників
"Відродження �АРС"

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

12 Комунальне підприємство "Київжитлоспец�
експлуатація" в частині таких площ
земельних ділянок:  
� площ земельних ділянок, на яких
розташовані нежилі будинки (вільні, технічні
та непридатні приміщення) комунальної
власності міста Києва, що не надані
власником в оренду;  
� площ земельних ділянок, на яких
розташовані нежилі будинки і приміщення
комунальної власності міста Києва, де
розміщені орендарі, які користувалися б
пільгами відповідно до чинного
законодавства за умови користування
землею

99 з 1 січня
по 31
грудня

Для фінансування виконання
статутних функцій підприємства (а
саме: утримання та ремонт
нежитлового фонду м. Києва,
оформлення технічної документації
на земельні ділянки під
нежитловими будинками та
приміщеннями на балансі
підприємства, сплати податків �
податку на прибуток та прибутку на
додану вартість, в тому числі
розстрочених податкових
зобов'язань), а також для виконання
окремих доручень керівництва
Київської міської державної
адміністрації

13 Київська міська рада в частині площ, що
орендує комунальне підприємство
"Госпкомобслуговування" за адресою:
вул. Хрещатик, 36

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

14 Комунальне підприємство
"Госпкомобслуговування" за земельні
ділянки за адресами: вул. Хрещатик, 10, літ.
"Б"; вул. Хрещатик, 32а, 32а�2, вул.
Будіндустрії, 9; на орендовані КП
"Госпкомобслуговування" площі за
адресами: вул. Хрещатик, 36 та вул. Богдана
Хмельницького, 6�а; а також в частині площ
земельних ділянок, які припадають на
орендарів підприємства, які користуються
пільгами по сплаті податку за землю
відповідно до чинного законодавства

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На придбання та введення в
експлуатацію обладнання та
устаткування з метою поліпшення
технічного рівня, підвищення
кваліфікації працівників, на сплату
платежів до бюджету, комунальних
послуг, на покриття витрат на
виконання робіт та надання послуг
бюджетним організаціям, які не були
включені до калькуляцій вартості
послуг при їх плануванні

15 Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�санітарної
допомоги №1 Дарницького району м. Києва"

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

16 Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�санітарної
допомоги №2" Дарницького району м. Києва"

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

17 Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�санітарної
допомоги №3 Дарницького району м. Києва"

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

18 Комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр №2
Дарницького району м. Києва"

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

19 Комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр
дитячий Дарницького району м. Києва"

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

20 "Дирекція з управління та обслуговування
нежитлового фонду" Дарницького району в
частині площ, що орендують: амбулаторія
комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико�санітарної
допомоги №1 Дарницького району м. Києва"
(за адресами: вул. Вереснева, 4 та вул.
Сімферопільська, 3/2);  денний стаціонар
комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико�санітарної
допомоги №1 Дарницького району м. Києва"
(за адресою: вул. Бориспільська, 34);
амбулаторія комунального некомерційного
підприємства "Центр первинної медико�
санітарної допомоги №2 Дарницького
району м. Києва" (за адресою: вул. Леніна,
43�а); комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�
діагностичний центр №2 Дарницького
району м. Києва" (за адресою: 
вул. Поліська, 3)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

21  Комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр №2
Дарницького району м. Києва" в частині
площ, що орендують:  амбулаторія
комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико�санітарної
допомоги №1 Дарницького району м. Києва"
(за адресою: вул. Харківське шосе, 121);
амбулаторія комунального некомерційного
підприємства "Центр первинної медико�
санітарної допомоги №3 Дарницького
району м. Києва" (за адресою: вул.
Харківське шосе, 121)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з
утримання

№
з/п

Назва  підприємства,
організації

Розмір пільги,  %
Період, 
на який

надається
пільга

Цільове  призначення пільги

1 2 3 4 5

1  Державне
територіально�
галузеве об'єднання
"Південно�Західна
залізниця"

95 з 1 січня
по 31
грудня

На погашення заборгованості КП
"Київпастранс", пов'язаної з
забезпеченням функціонування проекту
"Міська електричка"

2 Національний
комплекс "Експоцентр
України"

95 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з утримання 

3 Державне
підприємство
"Національний
культурно�мистецький
та музейний комплекс
"Мистецький арсенал"  

95 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з утримання

4 Комунальне
підприємство "Водно�
інформаційний центр"

99 з 1 січня
по 31
грудня

На оновлення виставкової експозиції,
поточний ремонт споруд, сплату податків
до бюджету

5 Комунальне
підприємство
"Міжнародний
аеропорт "Київ"
(Жуляни)

95 з 1 січня
по 31
грудня

На здійснення реконструкції існуючого
пасажирського терміналу з
привокзальною площею та паркінгом на
200 автомобілів, здійснення реконструкції
зовнішніх інженерних мереж під
побудований новий міжнародний
пасажирський термінал аеропорту "Київ",
здійснення оновлення парку
спецавтотранспорту
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22 Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�
діагностичний центр дитячий Дарницького району 
м. Києва" в частині площ, що орендують:  амбулаторія
комунального некомерційного підприємства "Центр
первинної медико�санітарної допомоги №2 Дарницького
району      м. Києва" (за адресою: вул. Тростянецька, 8�д);
баклабораторія комунального некомерційного
підприємства "Консультативно�діагностичний центр №1
Дарницького району м. Києва" (за адресою: вул.
Тростянецька, 8�д)

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

23 Управління освіти Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації в частині площ, що орендують:
амбулаторія комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико�санітарної допомоги №2
Дарницького району м. Києва" (за адресою: вул. Мишуги,
5);  комунальне підприємство поліклініка "Навчально�
практичний центр сімейної медицини" (за адресою: вул.
Харківське шосе, 168)

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

24 "Дирекція замовника з управління житловим
господарством" Дарницького району м. Києва в частині
площ, що орендують:  амбулаторія комунального
некомерційного підприємства "Центр первинної медико�
санітарної допомоги №2 Дарницького району м. Києва"
(за адресою: вул. Здолбунівська);  амбулаторія
комунального некомерційного підприємства "Центр
первинної медико�санітарної допомоги №3 Дарницького
району м. Києва" (за адресою: вул. Ревуцького, 13�б)

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

25 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1 Дарницького району  
м. Києва" в частині площ, що орендує:  амбулаторія
комунального некомерційного підприємства
"Консультативо�діагностичний центр №2 Дарницького
району м. Києва" (за адресою: вул. Бориспільська, 30�а)

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

26 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2 Дарницького району 
м. Києва" в частині площ, що орендує: комунальне
некомерційне підприємство "Консультативно�
діагностичний центр №1 Дарницького району м. Києва" 
(за адресою:     вул. Вербицького, 5)

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

27 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3 Дарницького району м.
Києва" в частині площ, що орендує:  амбулаторія
комунального некомерційного підприємства
"Консультативно�діагностичний центр дитячий
Дарницького району м. Києва" (за адресою: вул.
Харківське шосе, 121 )

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

28 Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�
діагностичний центр Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

29 Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�
діагностичний центр Дніпровського району м. Києва" в
частині площ, що орендують:  Управління охорони
здоров'я Дніпровської районної в м. Києві державної
адміністрації;  Київська міська психоневрологічна лікарня
№2   м. Києва;  комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр дитячий
Дніпровського району м. Києва";  комунальне
некомерційне підприємство "Центр первинної медико�
санітарної допомоги "Русанівка" Дніпровського району 
м. Києва";  "Київська міська клінічна лікарня №5"

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

30 Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�
діагностичний центр дитячий Дніпровського району 
м. Києва"

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

31 Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�
діагностичний центр дитячий Дніпровського району 
м. Києва" в частині площ, що орендує комунальне
некомерційне підприємство "Центр первинної медико�
санітарної допомоги №2 Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

32 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1 Дніпровського району 
м. Києва"

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

33 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №1 Дніпровського району 
м. Києва" в частині площ, що орендує комунальне
некомерційне підприємство "Консультативно�
діагностичний центр Дніпровського району м. Києва" 

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

34 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2 Дніпровського району 
м. Києва"

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

35 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2 Дніпровського району 
м. Києва" в частині площ, що орендує комунальне
некомерційне підприємство "Консультативно�
діагностичний центр Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

36 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3 Дніпровського району 
м. Києва"

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

37 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №3 Дніпровського району 
м. Києва" в частині площ, що орендує комунальне
некомерційне підприємство "Консультативно�
діагностичний центр Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

38 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №4 Дніпровського району 
м. Києва"

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

39 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги "Русанівка" Дніпровського
району м. Києва"

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

40 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги "Русанівка" Дніпровського
району м. Києва" в частині площ, що орендують:
комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�
діагностичний центр Дніпровського району м. Києва";
комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�
діагностичний центр дитячий Дніпровського району 
м. Києва"

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання

41 Київська міська клінічна лікарня №11 Дніпровського
району м. Києва

99,9 з 1 січня   по
31 грудня

На відшкодування
витрат з утримання
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42 Київська міська клінічна лікарня №11 Дніпровського
району м. Києва в частині площ, що орендує комунальне
некомерційне підприємство "Центр первинної медико�
санітарної допомоги №4 Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

43 Державне підприємство "Санаторій "Конча�Заспа" 95 з 1 січня
по 31
грудня

На здешевлення
вартості путівок для
пільгових категорій
населення та поточне
утримання

44 Комунальна корпорація "Київавтодор" та підприємства і
структурні підрозділи, що входять до її складу (крім
земельних ділянок, зайнятих об'єктами зовнішньої
реклами, малими архітектурними формами,
паркувальними майданчиками):  комунальне
підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Голосіївського району",  комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Дарницького району",  комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Деснянського району",  комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Дніпровського району",  комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Оболонського району",  комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Печерського району",  комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Подільського району",  комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Святошинського району",  комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Солом'янського району",  комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Шевченківського району",  комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
"Магістраль",  комунальне підприємство по ремонту та
утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст",
комунальне підприємство електромереж зовнішнього
освітлення м. Києва "Київміськсвітло", комунальне
автотранспортне підприємство № 273901, комунальне
автотранспортне підприємство № 273904,  комунальне
підприємство "Автодорсервіс", комунальна корпорація
"Київавтодор",  комунальне підприємство "Учбово�
курсовий комбінат",  комунальне підприємство "Дирекція
будівництва шляхово�транспортних споруд м. Києва",
комунальне підприємство "Підрядне спеціалізоване
шляхове ремонтно�будівельне управління",  комунальне
підприємство "Підрядне спеціалізоване підприємство
будівельно�електромонтажних робіт"

99 з 1 січня
по 31
грудня

На утримання
вулично�дорожньої
мережі м. Києва

45 Комунальне підприємство "Київський метрополітен",
структурні підрозділи без права юридичної особи:
електродепо "Дарниця",  електродепо "Оболонь",
електродепо "Харківське",  вагоноремонтний завод,
ескалаторна служба,  служба колії, тунельних споруд і
будівель,  служба сигналізації,  служба
електропостачання,  електромеханічна служба,  служба
матеріально�технічного постачання, служба руху,
комерційна служба,  дирекція будівництва метрополітену,
служба соціального забезпечення, служба інформаційних
технологій та зв'язку

99 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

46 Публічне акціонерне товариство "Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт"

99 з 1 січня з
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

47 Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія
"Київводоканал" та його структурні підрозділи без права
юридичної особи:  Департамент експлуатації
водопровідного господарства,  Департамент експлуатації
каналізаційного господарства,  Технічний департамент,
Управління капітального будівництва

95 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання та
здешевлення послуг
для населення  

48 Комунальне підприємство "Київпастранc" та його
структурні підрозділи:  Тролейбусне ремонтно�
експлуатаційне депо №1,  Тролейбусне ремонтно�
експлуатаційне депо №2,  Тролейбусне ремонтно�
експлуатаційне депо №3,  Куренівське тролейбусне
ремонтно�експлуатаційне депо,  Подільське трамвайне
ремонтно�експлуатаційне депо,  Трамвайне ремонтно�
експлуатаційне депо ім. Шевченка,  Дарницьке трамвайне
ремонтно�експлуатаційне депо,  Автобусний парк №1,
Автобусний парк №2,  Автобусний парк №5,  Автобусний
парк №6,  Автобусний парк №7,  Автобусний парк №8,
Фунікулер,  Автостанція "Видубичі",  Служба міських
залізничних перевезень,  Станція технічного
обслуговування автобусів,  Центр технічного
обслуговування тролейбусів,  Служба утримання
рухомого складу та транспортної інфраструктури,  Служба
колії,  Служба енергетичного забезпечення та зв'язку,
Служба організації руху,  Служба організації збору та
обліку виручки,  Дирекція по будівництву та утриманню
об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури,
Навчально�курсовий комбінат

99 з 1 січня
по 31
грудня

На здешевлення
тарифів з
пасажирських
перевезень

49 Комунальне підприємство "Молочна фабрика�кухня" 99 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

50 Управління ритуальних послуг виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації):
комунальне підприємство по переробці нерудних
будівельних матеріалів,  Київське комунальне
автотранспортне підприємство №2737,  Ритуальна служба
спеціалізоване комунальне підприємство
"Спеціалізований комбінат підприємств комунально �
побутового обслуговування", комунальне підприємство
"Підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне
управління"

99 1 січня
по 31
грудня

На здешевлення
послуг для населення
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51 Київське комунальне об`єднання зеленого будівництва
та експлуатації  зелених насаджень міста "Київзеленбуд"
та його структурні підрозділи і підприємства, що входять
до його складу  (крім земельних ділянок, зайнятих
об'єктами зовнішньої реклами, малими архітектурними
формами, паркувальними майданчиками):  Без
створення юридичної особи:  міська станція захисту
зелених насаджень,  міський декоративний розсадник
"Теремки",  служба експлуатації житлового будинку�
гуртожитку;  Юридичні особи:  комунальне підприємство
по утриманню зелених насаджень Голосіївського
району,  комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Дарницького району,  комунальне
підприємство по утриманню зелених насаджень
Деснянського району,  комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень Дніпровського району,
комунальне підприємство по утриманню зелених
насаджень Оболонського району,  комунальне
підприємство по утриманню зелених насаджень
Печерського району,  комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень Подільського району,
комунальне підприємство по утриманню зелених
насаджень Святошинського  району,  комунальне
підприємство по утриманню зелених насаджень
Солом'янського району,  комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень Шевченківського району,
комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове
господарство",  комунальне підприємство "Святошинське
лісопаркове господарство",  комунальне підприємство
"Лісопаркове господарство "Конча�Заспа"

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На виконання робіт з
озеленення, догляду
за зеленими
насадженнями,
благоустрою
територій

52 Київське будівельно�монтажне експлуатаційне
управління №1 Південно�Західної залізниці в частині
площ, що орендує навчальний заклад освіти "Гімназія
"Європа" (фактична адреса: 02099, м. Київ, вул.
Санаторна, 12/1, юридична адреса: 01103, м. Київ, вул.
Кіквідзе, 28)

95 з 1 січня
по 31
грудня

На покращення
харчування та
медичне
забезпечення учнів,
комп'ютеризацію та
інформатизацію

53 Державне підприємство "Антонов" в частині площ, що
орендує навчальний заклад освіти  "Гімназія "Прем'єр"
Київської академії наук (фактична адреса: 04128,  м.
Київ, вул. Туполєва, 3, юридична адреса: 01021, м. Київ,
вул. Інститутська, 16, кв. 4)

95 з 1 січня
по 31
грудня

На покращення
харчування та
медичне
забезпечення учнів,
комп'ютеризацію та
інформатизацію

54 Водно�спортивна база Центрального спортивно�
технічного клубу водних видів спорту Товариства
сприяння обороні України (о. Труханів), (фактична
адреса: м. Київ, вул. Паркова дорога, 1/2; юридична
адреса: 04071, м. Київ,  вул. Оболонська, 21)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

55 Дитячо�юнацька спортивна школа з академічного
веслування "Буревісник"  (фактична та юридична адреса:
04070, м. Київ, Труханів острів,   вул.  Паркова дорога,
18)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

56 Дитячо�юнацька спортивна школа з академічного
веслування "Славутич" (фактична та юридична адреса:
04070, м. Київ, Труханів острів, вул. Паркова дорога, 24)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

57 Дитячо�юнацька спортивна школа з академічного
веслування та веслування на байдарках і каное "Київ"
(фактична та юридична адреса: 04070, м. Київ, Труханів
острів, вул. Паркова дорога, 14)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

58 Комплексна дитячо�юнацька спортивна школа "Пуща�
Водиця"  (фактична та юридична адреса: 04075, м. Київ,
вул. Гамарника, 54)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

59 Дитячо�юнацька учбово�спортивна база "Зеніт"
(фактична та юридична адреса: 04070, м. Київ, Труханів
острів, вул. Паркова дорога, 28)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

60 Водно�веслувальна база "Динамо" (фактична адреса:
04114, м. Київ, Труханів острів, вул. Паркова дорога, 6,
юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 29)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

61 Стрілецький тир "Динамо" (фактична адреса: 03049, м.
Київ, вул. Курська, 4, юридична адреса: 01021, м. Київ,
вул. Інститутська, 29)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

62 Кінноспортивна база "Динамо" (фактична адреса: 03143,
м. Київ, вул. Заболотного, 13, юридична адреса: 01021, м.
Київ, вул. Інститутська, 29)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

63 Спеціалізована дитячо�юнацька спортивна школа
олімпійського резерву з вітрильного спорту (фактична та
юридична адреса: м. Київ, вул. Прирічна, 30, затока
Собаче гирло)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

64 Підприємство "Центральний спортивно�технічний клуб
авіаційного моделізму", яке засноване на власності
об'єднання громадян (фактична адреса: Кордодроми �
м. Київ, Труханів острів, юридична адреса: 03056, м.
Київ, вул. Гетьмана, 27)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

65 Палац підводного спорту ТОВ "Школа плавання і
здоров'я" (фактична та юридична адреса: 02090, м. Київ,
вул. Івана Сергієнка, 2/3)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

66 Підприємство Будинок фізичної культури та спорту
Центральна рада ФТС "Динамо" України" (фактична та
юридична адреса: 01024, м. Київ, вул. П. Орлик, 15)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

67 Спортивний комплекс Управління по фізичній культурі і
спорту  (фактична адреса: м. Київ, Труханів острів, вул.
Паркова дорога, 10,  юридична адреса: м. Київ, вул.
Хрещатик, 12)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання

68 Дитячо�юнацька спортивна школа № 7 (байдарка і
каное) (фактична та юридична адреса: 04070,  м. Київ,
Труханів острів,  вул. Паркова дорога, 14)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування
витрат з утримання
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69 КДЮСШ "Маяк" (фактична та юридична адреса: 
м. Київ, вул. Прирічна, 30�А, затока Собаче гирло)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання 

70 Підприємство дитячо�юнацький учбово�
спортивний центр профспілок м. Києва "Авангард"
(фактична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 46
(44, 48), юридична адреса: 04119, м. Київ, вул.
Мельникова, 46 )

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

71 Школа вищої спортивної майстерності міста Києва
(фактична та юридична адреса: м. Київ, вул.
Бастіонна, 7)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

72 Комунальне підприємство "Керуюча дирекція
Дніпровського району м. Києва" в частині площ,
що орендує дитячо�юнацька організація
фізкультурно�спортивний центр "Форма"
(фактична  адреса: м. Київ, Дніпровський район,
вул. Кибальчича, 11�В)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

73 Комунальне підприємство "Керуюча дирекція
Дніпровського району м. Києва" в частині площ,
що орендує дитячо�юнацька організація
фізкультурно�спортивний центр "Форма"
(фактична  адреса: м. Київ, Дніпровський район,
вул. Малишка, 15/1)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

74 Київська міська школа вищої спортивної
майстерності (фактична та юридична адреса: м.
Київ, просп. Тичини, 18)

99,9 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

75 Комунальне підприємство "Київський іподром" 99 з 1 січня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

76 Відкрите акціонерне товариство "Київхімволокно" 99 з 1 січня
по 31
грудня

На погашення пільгових
пенсій

77 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги №1"
Оболонського району м. Києва (ділянки за
адресами: вул. Північна,4�а; вул. М.Тимошенка,14;
вул. Л.Гавро,26)

99,9 з 1
грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

78 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги №2"
Оболонського району м. Києва (ділянки за
адресами: вул. Вишгородська, 54�а; вул. Мінське
шосе, 8�а; вул. Мінське шосе, 6�а)

99,9 з 1
грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

79 Комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр"
Оболонського району м. Києва (ділянки за
адресами: вул. М.Тимошенка,14; вул.
М.Тимошенка,4�б)

99,9 з 1
грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

80 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги №1"
Деснянського району м. Києва (ділянка за
адресою: пр. В.Маяковського,32�б)

99,9 з 1
грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

81 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги №2"
Деснянського району м. Києва (ділянка за
адресою: вул. Т. Драйзера,19)

99,9 з 1
грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

82 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги №3"
Деснянського району м. Києва (ділянка за
адресою: вул. М.Матеюка, 3)

99,9 з 1
грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

83 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги №4"
Деснянського району м. Києва (ділянки за
адресами: пр. В.Маяковського,18�а; вул.
А.Курчатова, 18�а; бульвар Вигурівський,4)

99,9 з 1
грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

84 Комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр"
Деснянського району м. Києва (ділянка за
адресою: вул. М. Закревського, 81/1)

99,9 з 1
грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

85 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги №1"
Подільського району м. Києва (ділянки за
адресами: вул. Волоська, 47; вул. Фрунзе,107)

99,9 з 1
грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

86 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги №2"
Подільського району м. Києва (ділянка за
адресою: пр. Свободи,22)

99,9 з 1
грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

87 Комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр"
Подільського району м. Києва (ділянка за
адресою: вул. Мостицька,9)

99,9 з 1
грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

88 Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги"
Печерського району м. Києва (ділянка за адресою:
вул. І.Мазепи,2)

99,9 з 1
грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

89 Комунальне підприємство по утриманню
житлового господарства Печерського району
м.Києва "Печерськжитло" в частині площ, що
орендує Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�санітарної допомоги"
Печерського району м. Києва (ділянка за адресою:
вул. Цитадельна, 5/9) 

99,9 з 1
грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання

90 Комунальне підприємство по утриманню
житлового господарства Печерського району
м.Києва "Липкижитлосервіс" в частині площ, що
орендує Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�санітарної допомоги"
Печерського району м. Києва (ділянки за
адресами: вул. Мечникова,8; пров. Інженерний,4) 

99,9 з 1
грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат
з утримання
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Відповіді на сканворд 

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   "Центральна виборча омісія повідомляє про від риття
поточно о рах н виборчо о фонд андидата народні
деп тати У раїни, я ий балот ється в одномандатном

виборчом о р зі № 223.
Ре візити поточно о рах н :
Отрим вач: виборчий фонд Артемч а Анатолія Володимировича.
Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

2473302759.
Бан отрим вача: відділення "Центральне", Київсь е РУ ПАТ КБ

"ПРИВАТБАНК"
Код бан отрим вача (МФО): 321842.
Рах но отрим вача: 26431053100146".

"Центральна виборча омісія повідомляє про від риття
поточно о рах н виборчо о фонд андидата народні
деп тати У раїни, я ий балот ється в одномандатном

виборчом о р зі № 223.
Ре візити поточно о рах н :
Отрим вач: виборчий фонд Масалітіної Оль и Юріївни.
Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

2723810120.
Бан отрим вача: ТВБВ №10026/0159 філії -ГУ по м. Києв та

Київсь ій області АТ "Ощадбан "
Код бан отрим вача (МФО): 322669.
Рах но отрим вача: 26438500144406".
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91 Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�
діагностичний центр" Печерського району м. Києва (ділянки за
адресою: вул. П.Підвисоцького, 4�а; вул. П.Підвисоцького, 13)

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з утримання

92 Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства
Печерського району м.Києва "Печерська брама" в частині площ, що
орендує Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�
діагностичний центр" Печерського району м. Києва (ділянка за
адресою: бульвар Лесі Українки,36�в)

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з утримання

93 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�
санітарної допомоги №1" Святошинського району м. Києва (ділянки за
адресами: вул. Чорнобильська, 5/7; вул.Уборевича,11; вул.
Булаховського,26)

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з утримання

94 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�
санітарної допомоги №2" Святошинського району м. Києва (ділянки
за адресами: вул. Кучера,5; вул. Симиренка,38)

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з утримання

95 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�
санітарної допомоги №3" Святошинського району м. Києва (ділянка за
адресою: вул. Комісара Риков, 2

99,9 з 1 грудня
по 31
грудня

На відшкодування витрат з утримання

Продовження наст пном номері

П С Х И С Т П С А Р

А З У Р Т А Л А Н А

З А Г Р Е Б Е Л Ь Н И Й

П Л Ю Щ Л А О Ц П

Л О Ш А Ь Х М А Р А

П А Б Т Е М П А Р Е С

В П И Х А Н М І

П А К К О Х А Н Н Я Я

Заява
про е оло ічні наслід и б дівництва, е спл атації та
обсл ов вання житлово о б дин з підземним пар-
ін ом та об'є тами соціально-поб тової інфрастр т -
ри на в л. Я ба Коласа, 2-б Святошинсь ом райо-
ні м. Києва
З ідно рішення Київсь ої місь ої ради від 17.09.2009 р.

№234/2312 б ла надана земельна ділян а РНБОУ для б дів-
ництва, е спл атації та обсл ов вання ж/б з підземним
пар ін ом та об'є тами соціально поб тової інфрастр т ри
на в л. Я ба Коласа, 2-б Святошинсь ом районі
м. Києва. Ф н ції замовни а б дівництва ви он є
ТОВ "Енер опрое т-БРС".
Прое том передбачено б дівництво 2-х 23-пов поверхо-

вих б дин ів ожний з приміщеннями соціально-поб тово о
призначення, підземної автостоян и на 46 місць, тор овель-
но о центр та проведення омпле сно о бла о строю та
озеленення території.
Аналіз впливів на нав олишнє середовище по азав, що

б дівництво ж/б не б де мати ш ідливо о вплив на е оло-
ічний стан район .
Джерелами вплив на нав олишнє середовище в процесі

е спл атації об'є т є: автотранспорт від ритої автостоян и
і підземно о пар ін . Я джерело забр днення атмосфери
об'є т хара териз ється та ими ви идами: діо син азот —
0,00649т/рі , о сид в лецю — 0,30095 т/рі , в леводні
раничні — 0,0161 т/рі . С марні валові ви иди с ладають
0,32354 т/рі .
Рівень ризи планової діяльності на природне середови-

ще та здоров'я людей — без мовно прийнятний. Канцеро-
енно о вплив на нав олишнє природне середовище не-
має. Соціальний ризи — прийнятний. Створення С33 не пе-
редбачається.
Від и ромадян щодо планованої діяльності приймають-

ся протя ом 2-х тижнів з дня виход п блі ації з 9.00 до
17.00 за адресою: м. Київ, в л. Липсь а 19/7, оф. 30,
тел. (044)253-88-15.

Київсь ий національний а адемічний
театр оперети

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
- дири ент
- артист-во аліст (сопрано)
- артист-во аліст (тенор)
- артист-во аліст (баритон)
- артист хор (сопрано)
- артист балет

Кваліфі аційні вимо и до претендентів:

- вища освіта відповідно о напрям під отов и

Для часті он рсі необхідно подати наст пні до менти:

- заяв на часть он рсі;
- заповнен в становленом поряд особов арт з в леєною

фото рафією;
- завірен відповідно до за онодавства опію до мента, що

посвідч є особ ;
- завірен відповідно до за онодавства опію тр дової ниж и;
- завірен відповідно до за онодавства опію до мента про освіт

за відповідною спеціальністю;
- інформаційні матеріали про творчі дося нення за останні три ро и:

реперт ар, списо поставлених вистав, онцертних номерів;
зі раних ролей, ви онаних номерів;

- опії до ментів про ла реатство он рсах, фестивалях (за
наявності);

До менти для часті он рсі приймаються з 19 листопада по
19 р дня 2013 ро за адресою: м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 53/3.

Довід и надаються за тел.: 287-27-29, 289-76-12.

Шановні власни и вартир та нежитлових приміщень
б дин № 1-А- по в л. Ма арен а!

З 21 жовтня 2013 ро розпочалося обсл ов вання новоб дівлі №1-А по
в л. Ма арен а Дніпровсь ом районі м. Києва ом нальним підприємством з
е спл атації і ремонт житлово о фонд "Житло-сервіс". Обсл ов вання б де
проводитися з періодичністю та стро ами надання посл відповідно до
розпорядження КМДА від 09.03.2011 №307.

Нарах вання за надані посл и б де проводитися за тарифом на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, я ий розраховано
відповідно до вимо постанови КМУ від 01.06.2011 № 869, подано на роз ляд
для надання виснов до Державної інспе ції У раїни з онтролю за цінами та
становить 4,6484 рн/м2.

Адміністрація КП "Житло-сервіс", т. 281-44-01

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача
Ковальч Володимира Сер ійовича на роз ляд цивільної справи за
позовом ТОВ "ОТП Фа торин У раїна" до Ковальч B.C. про стя нення
забор ованості.

Роз ляд справи відб деться 05.12.2013 р. о 09.30 в приміщенні
Деснянсь о о районно о с д м. Києва (02225, пр. Мая овсь о о, 5-В,
аб. 17).
В разі неяв и відповідача в с дове засідання справ б де роз лян то

без йо о часті.
С ддя Шевч О.П.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д в я ості
відповідача Берез а Оле сандра Валерійовича, останнє відоме місце
знаходження: м. Київ, в л. Чистя івсь а, 4 ртожито по справі
2/759/5753/13 за позовом П блічно о а ціонерно о товариства
омерційний бан "Приват бан " до Березю а Оле сандра Валерійовича
про стя нення забор ованості.

С дове засідання призначено на 02.12.2013 ро на 12.00 в приміщенні
Святошинсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л.
Жилянсь а, 142, зал № 1.

С ддя Петрен о Н.О.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д в я ості
відповідача Олішевсь Олен Леонідівн , останнє відоме місце
знаходження: м. Київ, в л. Симирен а, 7, в. 36 по справі 2/759/5686/13
за позовом П блічно о а ціонерно о товариства омерційний бан
"Приват бан " до Олішевсь ої Олени Леонідівни про стя нення
забор ованості

С дове засідання призначено на 02.12.2013 ро на 12.20 в приміщенні
Святошинсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л.
Жилянсь а, 142, зал № 1.

С ддя Петрен о Н.О.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовни ): Державне підприємство "У раїнсь а залізнич-
на швид існа омпанія" (ДП "УЗШК")

2. Поштова і еле тронна адреса: м. Київ, в л. При олійна, 1, Дар-
ниць ий район.

3. Місце розташ вання майданчи ів (трас) б дівництва (варіан-
ти): м. Київ, в л. При олійна, 1.

4. Хара теристи а діяльності (об'є та): За техноло ічними рі-
шення о ремих виробництв б дівництва на ТПС, вимо ами ДБН 360-
92**, БСН 56-78 та з ідно санітарної валіфі ації підприємств і вироб-
ництв ДСанПін 173 додато 4 прое тований об'є т ласифі ється я
транспортне санітарно-технічне підприємство IV лас виробництва зі
встановленим розривом до житлової заб дови 100 м від осі райньої о-
ловної олії.

Не належить до об'є тів, що становлять підвищен е оло ічн небез-
пе . Технічні і техноло ічні дані Поточний та апітальний ремонт швид-
існих поїздів (до 20 поїздів).

Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності: Впливає пози-
тивно. ТПС забезпеч є під отов швид існих поїздів тип "Hyundai",
"Shkoda" та ПАТ "КВБЗ" спрямован на забезпечення безпе и р х . Додає
зр чності та я ості обсл ов вання пасажирів, з'являються додат ові робо-
чі місця, поліпш ються мови праці залізнични ів та рівень безпе и пере-
везень.

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

земельних:

площа території ТПС Дарниць о о депо ..........................................9,37 а

площа території ТПС Дарниць о о депо
(в мовній межі прое т вання)......................................................29339 м2

сировинних......................................................................................відс тні

енер етичних
(паливо, еле троенер ія, тепло)................................з ідно технічних мов

водних ..................................................................в межах існ ючих лімітів

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації):
власний та орендний транспорт

7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності ГДВ: не пе-
ревищ ють ГДК. В межах нормативів.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за
варіантами: виріш ється прое том.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві і е с-
пл атації) на нав олишнє середовище:

лімат і мі ро лімат ................................................................не впливає

повітряне ............................................впливає в межах дозволених рівнів

водне ..........................в межах норм, водоспоживання та водовідведення

р нт ........................................................................................не впливає

еоло ічне середовище ..........................................................не впливає

рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти: вплив в межах норма-
тивів. Заповідні об'є ти в межах б дівництва відс тні

нав олишнє соціальне середовище (населення): вплив позитивний.
По ращення зр чності та я ості обсл ов вання пасажирів

нав олишнє техно енне середовище: вплив в межах діючих нормативів

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористан-
ня, тилізації, знеш одження або безпечно о захоронення: відходи,
що, що творюються, під час б дівництва і е спл атації вивозяться з ідно
з лімітами та дозволами

11. Обся ви онання ОВНС: відповідно до ДБН А.2.2-1 2003 п. 1.7
с ороченом обсязі: атмосферне повітря, вода, р нт

12. Участь ромадсь ості: п блі ація в азеті. В межах за альної са-
нітарно-захисної зони ТПС житлова та ромадсь а заб дова відс тня.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

Замовни :

Дире тор ДП "У раїнсь а
залізнична швид існа омпанія"
Ю.Ф.Семеш о

Генпрое т вальни :

Дире тор
ДП "Київдіпротранс"

І.Б. Бре с

№
з/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезнаход-
ження

За альна
площа, в.м.

Цільове ви о-
ристання

Ма симально
можливий

стро оренди

Розмір річної
орендної

плати, рн
Приміт и

1

КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ

ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
№1 ДНІПРОВСЬКОГО
РАЙОНУ М. КИЄВА"
(м. Київ, в л. Петра
Запорожця, 26,
тел. 512-15-96)

1, 2, 3
поверхи

в лиця К рна-
товсь о о, 7

519,1
(на 1 поверсі
— 116,60 в.м,
на 2 поверсі
348,90 в.м,
на 3 поверсі
53,60 в.м)

розміщення ом -
нально о підпри-
ємства, що здій-
снює діяльність
сфері охорони
здоров'я та є
одерж вачем
оштів з місцево-

о бюджет

2 ро и 364 дні 1 рн, на рі

Необхідно
забезпечити
проведення
бла о строю
приле лої
території
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долина,�що

затоплюється

весною

здібності,

талант Х
до�лядає�за

мисливсь�ими

соба�ами

страва�з�м’яса

оздоблення

одя�� Р
"Правда�і

�ривда",

"Вели�а�рідня"

— автор

доля,�життєвий

шлях

Є�ипет.�бо�

Е
"Я,�Бо�дан",

"Диво"�—

письменни�

виїм�а�в�деталі

повз�ча

рослина Щ
народ�в�Азії

ввічлива�форма

звертання�до

чолові�а

брат�Ром�ла,

засновни�

Рима

маля��оня

А
німфа,�що

�охала�Нарциса

(міф.)

�рош.�одиниця

Захід.�Самоа

несе�дощ

пивна�(ан�л.)

ст�пінь

швид�ості Т
по�ріб

Марс�(�р.�міф.)

ба�аторічна

морсь�а��ри�а

р�хоме

зчлен�вання

�істо��с�елета И
чванство

"Йосиф�і�йо�о

брати"�— автор

майстер�х�до-

жньо�о�різь-

блення

нота

сердечна

прихильність

до�іншої�особи К
предмет

�охання,

пристрасті

Температура +3°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура +7°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура +7°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 89 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 19 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó

ранок день вечір
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1626 — ó Íåìèðîâ³ çàñíîâàíî

öåðêîâíå áðàòñòâî ³ øêîëó ïðè

íüîìó 

1921 — äåêðåòîì Ðàäè Íàðîä-

íèõ Êîì³ñàð³â ÓÐÑÐ áóâ ñòâîðå-

íèé Óêðìåò — öåíòðàëüíà ìåòåî-

ðîëîã³÷íà ñëóæáà ðåñïóáë³êè.

Öåé äåíü â³äçíà÷àºòüñÿ ÿê Äåíü

ïðàö³âíèê³â ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íî¿

ñëóæáè Óêðà¿íè 

1925 — ó ñåë³ Îñîêîðêè á³ëÿ

Êèºâà äëÿ åëåêòðèô³êàö³¿ çàñíî-

âàíî ïàéîâå òîâàðèñòâî "²ñêðà ²ë-

ë³÷à". 

1977 - íà çàâîä³ ñèíòåòè÷íèõ

øê³ð ó Ëóöüêó âïåðøå ó Ðàäÿí-

ñüêîìó Ñîþç³ çìîíòîâàíî ïðî-

ìèñëîâó óñòàíîâêó ç âèðîáíèöòâà

ñèíòåçó ïîë³óðåòàíó – îäíîãî ç

íàéâàæëèâ³øèõ äëÿ ïîòðåá íà-

ðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ïðîäóêòó,

ÿêèé äî öüîãî ÷àñó çàâîçèâñÿ ç-çà

êîðäîíó. 

1997 — ç êîñìîäðîìó íà ìèñ³

Êàíàâåðàë (øòàò Ôëîðèäà) âçÿâ

ñòàðò êîñì³÷íèé ÷îâíèê "Êîëóì-

á³ÿ", íà áîðòó ÿêîãî çíàõîäèâñÿ

ïåðøèé êîñìîíàâò íåçàëåæíî¿

Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êîñòÿíòèíîâè÷

Êàäåíþê. 

1999 — Äåðæàâíèé Êîì³òåò

çâ`ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ Óêðà¿-

íè çàòâåðäèâ òà ââ³â ó ä³þ ñèñòå-

ìó ï`ÿòî¿ ïîøòîâî¿ ³íäåêñàö³¿.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

За допомогою
пристроїв маг�
нітно�резонанс�

ної томографії меди�
кам вдалося вияви�
ти свідоцтва наявно�
сті у людини душі.

Про це заявив голова Із�

раїльської асоціації нейро�

імунологів і глава центру з

вивчення розсіяного скле�

розу при лікарні Адаса

Ейн�Керем, професор Ді�

мітріус Каросіс.

Нові дослідження, за

словами професора, наоч�

но демонструють, що за�

няття кабалою, езотерич�

ними вченнями або грець�

кою філософією задіюють

в мозку так званий “апарат

віри”.

Він активізує мозкову ді�

яльність і блокує розвиток

хвороби, коли конвенціо�

нальна медицина виявляє�

ться безсила.

Результати досліджень

зв’язку між мозковою ак�

тивністю і духовністю були

вперше оприлюднені на

щорічному з’їзді ізраїль�

ських нейроімунологів в

Кейсарії, повідомляє

MIGnews.com. Фахівці

ознайомили колег з нови�

ми дослідженнями в облас�

ті діяльності мозку і її

зв’язку з імунною систе�

мою людського організ�

му �

Медики знайшли людську душу

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 19 ëèñòîïàäà

ОВНИ, ні�ом��не�нав’яз�йте�власних�пере�онань,��о-

жен�має�свою�точ���зор�,�спіл��йтеся�з�людьми�лише�на

�онстр��тивні�теми,�демонстр�ючи�обізнаність,�а�на�ро-

боті —�фахов���омпетентність.�На��ар’єрном��фронті�все

ч�дово,�дбайте�про�родин�,�т�т�Всевишній�дає�широ�ий

спе�тр�можливостей,�аби�розв’язати�давні�сімейні�проб-

леми.

ТЕЛЬЦЯМ потрібне�обожнення�п�блі�и,�вдячні�сл�ха-

чі�і�шлюбні�с�п�тни�и,�я�і�є�др��им�“Я”.�Аби�збере�ти�на

висоті�п�блічний�рейтин�,�не�нама�айтеся�ні�им��оман-

д�вати,�йдіть�на��омпроміс�інтересів,�потреби�партнерів

поставте� на� чільне� місце,� тоді� й� вам� все� повернеться

добром.

БЛИЗНЯТА, не�нама�айтеся�верховодити�на�роботі,

ди�т�вати�свої�правила,�зм�ш�ючи�домочадців�танцюва-

ти�під�ваш��д�д��.�Не�підмажеш—�не�поїдеш.�Хочете�жи-

ти� �� �омфорті� та� зла�оді —� платіть,� допома�айте,� ін-

вест�йте��роші,�в�ладайте�д�ш��на�бла�о�сімейно�о�бла-

�опол�ччя.

РАКИ, �дача�с�проводж�ватиме�мандрівни�ів,� �болі-

вальни�ів�за��оле�тивні�інтереси,�романти�ів�та�тих,�хто

переймається�на�опиченням�д�ховних�с�арбів.�А�ось�за-

довольняти�допитливість,�шпи��вати,�перемивати��істоч-

�и�чи�с�н�ти�носа�до�ч�жо�о�проса —�зась!

ЛЕВИ, моліться� на�домочадців,� чемно� спіл��йтеся� з

людьми,�не�за�острюючи��ва�и�на�власній�персоні�й�де-

монстр�ючи� зразо�� висо�ої� ��льт�ри� та� інтелі�ентності.

Про�со�ровенне�мовчіть,�ефе�т�від�п�блічно�о�панібрат-

ства —�н�льовий.�На�допомо���др�зів�сподівання�марні,

вони�не�спроможні� задовольнити�ваші�пра�матичні� по-

треби.

ДІВИ, план�а��ар’єрно�о�рост��обмежена,�не�пніться

в�ор�,�демонстр�ючи�свою��адров��незамінність,�бо�тіль-

�и�роздра�оните�шефа,���ньо�о� і�та��сьо�одні�сім�п’ят-

ниць� на� тиждень —� на�ази� та� завдання� б�д�ть

с�асов�ватися.

ТЕРЕЗИ,� живіть� повно�ровним� б�ттям,� старайтеся

задовольнити�(але�без�ши��)�свої�апетити,�нереалізова-

ні�бажання —�це�міна,�що�несе�р�йнівні�наслід�и.�Вдома

все�ч�дово,�на�сл�жбі���шефа�ви���фаворі�і�таємні�ділові

авантюри� здатні� (при� бажанні)� поставити� на� рей�и

�ар’єрно�о�рост��та�добитися�матеріальних�вина�ород.

СКОРПІОНИ, ви��енерал,�я�ий�веде�армію�в�бій,�де

сила,� м�жність,� �міння� тримати� сит�ацію� під� �онтро-

лем —�це�взірцеві�риси,�що�підносять�вас�на�п’єдестал

авторитет�,� зм�ш�ють� людей� вас� цін�вати,� поважати� і

йти�слідом.

СТРІЛЬЦІ,� �армічна� см��а� триває,� сидіть� ниш�ом� в

“о�опі”,�по�и�на�соціальній�передовій�свистять���лі,�збе-

режете�доро�оцінні�сили.�Доля�сама�під�аже,��оли�слід

“вис�н�тися”.� Нині� поряд� знаходяться� люди,� я�і� є� від-

дзер�аленням�вашої�с�ті.

КОЗЕРОГИ, спроб�йте�підійти�до�н�дної�повся�денної

праці� трохи� іна�ше,�модерніз�вати�процес�роботи,�аби

ви�онати�все�на�висо�ом��професійном��рівні.�Менше�ві-

дволі�айтеся� на� спіл��вання,� наплив� інформації� поси-

литься,�перевіряйте�її�на�достовірність,��важно�працюйте

з�до��ментами.

ВОДОЛІЇ� на� �ребені� ент�зіазм�,� серце� переповнене

щастям�та�радістю,�хочеться�творити,�пал�о��охати,�роз-

важатися.�Я�що�на�збит�и�начхати,�не�біда —�заробите,

��ляйте�на�повн��сил�!

РИБИ,�я�що�вас�надихає�ори�інальна�ідея�(власна�чи

ч�жа),�мерщій�втілюйте�її�в�життя,�насамперед���сімейних

пенатах.� Пови�идайте� старі� речі,� зробіть� перестанов��

меблів�(а�при�можливості�й���піть�я��сь�обнов��),�модер-

ніз�йте�поб�т �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а 1 9  л и с т о п а д а


