
МАФи — на виліт
До 1 лютого з вулиць міста зникнуть незаконно 
встановлені за свята кіоски
Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

Н
езважаючи на
те, що Київ за�
лишається
епіцентром

громадських протес�
тів, столична влада
продовжує робити все
можливе, аби забез�
печити стабільну жит�
тєдіяльність міста. На
порядку денному ки�
ївських посадовців —
наведення ладу з бла�
гоустрою території
столиці. Так, вже за
десять днів з карти
міста мають зникнути
всі встановлені з по�
рушеннями протягом
новорічно�різдвяних
свят кіоски. А власни�
кам тимчасових спо�
руд, які хочуть працю�
вати за законом та
відповідно до міських
норм, обіцяють "зеле�
не" світло.

Належний благоустрій міс�

та — це основна тема, яка

турбує киян. Про це свідчать

дані КБУ "Контактний центр

міста Києва 15�51". За дани�

ми директора комунальної

установи Єгора Стефанови�

ча, з початку року від меш�

канців міста прийнято понад

12 тисяч звернень, 42 % з

яких стосуються саме належ�

ного утримання території

міста. "Найбільша частина

скарг стосується санітарного

стану та прибирання столиці.

Сюди відноситься і несвоє�

часне вивезення відходів, й

стихійні сміттєзвалища, й не�

розчищені зливоприйма�

чі",— розповів він. Фахівці

Центру фіксують збільшення

кількості скарг і щодо прове�

дення масових мітингів в се�

редмісті: 58 % від загальної

кількості звернень щодо бла�

гоустрою.

Актуальною темою для ки�

ян нині є і вивезення ялинок,

які нерідко просто лежать ку�

пами на подвір'ях. За словами

директора Департаменту

міського благоустрою та збе�

реження навколишнього се�

редовища Сергія Садового,

районні адміністрації не ор�

ганізували злагоджену роботу

з їх утилізації, хоча деревину

зелених красунь можуть ви�

користовувати для свої по�

треб і КО "Київзеленбуд", і

столичний зоопарк. Тож всім

київським РДА було дане до�

ручення за три дні очистити

територію міста від викорис�

таних ялинок.

Злісними порушниками

належного вигляду міста є і

"Київенерго". Зі 191�го неза�

критого ордера з відновлення

благоустрою після розриттів

90 % саме цього підприєм�

ства. Існує й проблема, по�

в'язана з викраденням та по�

шкодженням кришок люків

оглядових колодязів та реші�

ток зливоприймачів. Так, за

2013 рік викрадено 675 реші�

ток зливоприймачів та 49 ог�

лядових колодязів. Сума

збитків, нанесених підпри�

ємствам КК "Київавтодор" за

минулий рік, складає понад

462 тис. грн.

Та найдошкульнішою те�

мою щодо наведення ладу у

Києві залишається велика

кількість незаконно вста�

новлених тимчасових спо�

руд. Так, за даними профіль�

ного департаменту, лише за

період новорічно�різдвяних

свят у місті, з порушенням

вимог чинного законодав�

ства, був встановлений 141

кіоск. За доручення в. о. го�

лови КМДА Анатолія Голуб�

ченка, всі вони повинні бути

знесені до 1 лютого, а до пе�

реліку обов'язкових вимог

при видачі дозволу на розмі�

щення ТС включений дого�

вір на прибирання прилеглої

території з балансоутриму�

вачем. Про це посадовець ще

раз наголосив вчора під час

розширеної апаратної нара�

ди КМДА. Комунальники з

поставленим завданням обі�

цяють справитися, адже

(станом на 21 січня) були

прибрані з території міста

близько 60�ти таких МАФів.

Разом з тим Анатолій Голуб�

ченко наголошує: основне

завдання — не просто очис�

тити Київ від незаконних

тимчасових споруд, а не до�

пустити встановлення но�

вих. Тим більше, що оскіль�

ки наприкінці 2013 року бу�

ло зірвано проведення сесії

Київради, МАФам у столиці

не були продовжені дозвіль�

ні документи. Тож фактично

всі вони зараз — поза зако�

ном. Аби врегулювати ситу�

ацію до того часу, поки депу�

татський корпус таки зможе

провести чергове засідання,

де має бути прийнята Схема

розміщення тимчасових

споруд, наразі всі дозволи

видаватимуть за прискоре�

ною процедурою. Такі дору�

чення від Анатолія Голуб�

ченка отримали керівники

Департаменту містобудуван�

ня та архітектури, а також

Департаменту промислово�

сті та розвитку підприєм�

ництва. "Ми повинні забез�

печити такі умови, щоб біз�

нес відчув, що може нор�

мально працювати. Ми тер�

міново маємо почати проце�

дуру узаконення видачі до�

кументів. І я переконаний,

що до 1 лютого перші учас�

ники цього ринку отрима�

ють документи, необхідні

для ведення повноцінної

господарської діяльності",—

наголосив пан Голубченко та

відзначив, що дуже часто від

суб'єктів господарювання до

нього надходять скарги що�

до "кришування" цього неза�

конного бізнесу окремими

головами районів або їхніми

заступниками. Такими по�

рушниками вже найближ�

чим часом займеться управ�

ління з питань правоохорон�

ної роботи, запобігання та

протидії корупції КМДА,

фахівці якого проведуть

контрольні перевірки у низ�

ці РДА. За її результатами

Анатолій Голубченко обіцяє

прийняти кадрові рішення.

Наостанок посадовець на�

голосив, що попри те, що Ки�

їв вже декілька років поспіль

займає перше місце серед усіх

міст України з благоустрою,

столичним посадовцям є до

чого прагнути. "На мою дум�

ку, поки що ми працюємо у

цьому напрямку незадовіль�

но. І я вимагаю від усіх учас�

ників цього процесу дієвості і

дій задля приведення до ладу

всієї території міста",— додав

пан Голубченко. Тож за ре�

зультатами розширеної апа�

ратної наради в. о. голови

КМДА дав низку доручень

профільним заступникам та

департаментам задля поліп�

шення санітарного очищення

та благоустрою території міс�

та. Зокрема ліквідувати всі

наявні сміттєзвалища на те�

риторії районів, не допускати

складування відходів у пар�

ках, скверах, місцях масового

перебування людей, забезпе�

чити своєчасне вивезення

відходів з прибудинкових те�

риторій, у тому числі у вихід�

ні та святкові дні, забезпечи�

ти належне утримання зупи�

нок міського громадського

транспорту, прилеглих тери�

торій до кінцевих зупинок

маршрутних таксі, парку�

вальних майданчиків, гаражів

та тимчасових автостоянок,

забезпечити очищення урн

для відходів �

Медики цілодобово чергують 
у середмісті

Ìåäè÷íà äîïîìîãà ïîñòðàæäàëèì ï³ä ÷àñ ìàñîâèõ àê-

ö³é â öåíòð³ Êèºâà íàäàºòüñÿ ö³ëîäîáîâî ³ â ïîâíîìó

îáñÿç³, íàãîëîøóº çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð

Êîðæ. Ó ì³ñöÿõ ìàñîâîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé ïîñò³éíî

÷åðãóþòü áðèãàäè øâèäêî¿ äîïîìîãè, ïðàö³âíèêè ÿêèõ

àáî íàäàþòü äîïîìîãó íà ì³ñö³, àáî äîñòàâëÿþòü ïî-

ñòðàæäàëèõ äî ì³ñüêèõ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ. "Ìå-

äèêè ñòîëèö³ ïðàöþþòü ñàìîâ³ääàíî, íåçâàæàþ÷è íà

íåáåçïå÷í³ îáñòàâèíè, íàäàþ÷è íà âèñîêîìó ôàõîâîìó

ð³âí³ äîïîìîãó âñ³ì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, íåçàëåæíî â³ä ì³ñ-

öÿ ïðîæèâàííÿ ÷è ðåºñòðàö³¿ ïàö³ºíòà, éîãî ïîë³òè÷-

íèõ ïîãëÿä³â, ðåë³ã³éíèõ óïîäîáàíü òîùî",— çàóâàæèâ

Â³êòîð Êîðæ. Íà éîãî äóìêó, çàêëèêè îêðåìèõ ïîë³òè-

ê³â íå êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè êè¿âñüêèõ ìåäïðàö³â-

íèê³â òà ¿õàòè íà ë³êóâàííÿ â ³íø³ ì³ñòà º í³÷èì ³íøèì,

ÿê îáðàçîþ äëÿ ñòîëè÷íèõ ìåäèê³â òà ïðèíèæåííÿì ¿õ

ïðîôåñ³éíî¿ ÷åñò³, à òàêîæ çàãðîæóþòü çäîðîâ'þ ëþ-

äåé, îñê³ëüêè íåõòóâàííÿ ñâîº÷àñíèì çâåðíåííÿì äî

ë³êàð³â ìîæå ïðèçâåñòè äî âàæêèõ óñêëàäíåíü, ïðîãðå-

ñóâàííÿ õâîðîá òà âèíèêíåííÿ íåáåçïå÷íèõ ïàòîëîã³é.

Ïàö³ºíòè ó Êèºâ³ çàáåçïå÷åí³ ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè òà

ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ³ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìóþòü

êîíñóëüòàö³¿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â. Çà äà-

íèìè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ç 16.00 19 ñ³÷íÿ

íàäàíî äîïîìîãó 122-ì ó÷àñíèêàì àêö³é ïðîòåñòó, íà-

ðàç³ 50 ïàö³ºíò³â ïåðåáóâàþòü â óìîâàõ ñòàö³îíàðó. Òå-

ëåôîí ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿: 15-03 �

Водіїв просять утриматись 
від поїздок 

Ó çâ’ÿçêó ç ïîã³ðøåííÿì ïîãîäíèõ óìîâ òà ìîæëèâè-

ìè ïîäàëüøèìè óñêëàäíåííÿìè ó âèãëÿä³ õóðòîâèíè,

ïîðèâ³â â³òðó é îæåëåäèö³ íà äîðîãàõ, ñòîëè÷íà âëàäà

çâåðòàºòüñÿ äî âîä³¿â óòðèìàòèñÿ â³ä ïî¿çäîê âëàñíèìè

àâòîìîá³ëÿìè. Òàêîæ êåð³âíèöòâî ÊÌÄÀ ïðîñèòü íå

ïàðêóâàòè ñâ³é àâòîòðàíñïîðò ³ç ïîðóøåííÿì Ïðàâèë

äîðîæíüîãî ðóõó òà íå çàëèøàòè éîãî îáàá³÷ äîð³ã, àáè

êîìóíàëüí³ ñëóæáè ìàëè ìîæëèâ³ñòü âèêîíóâàòè áåçïå-

ðåøêîäíå ïðèáèðàííÿ àâòîøëÿõ³â. Ì³ñüêà âëàäà ñïîä³-

âàºòüñÿ íà ðîçóì³ííÿ óñ³õ ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó. 

”Êè¿âàâòîäîð” ï³äãîòóâàâ íà âèïàäîê ñí³ãîïàä³â 37

ñïåö³àëüíèõ ìàéäàí÷èê³â, êóäè âèâîçèòèìåòüñÿ ñí³ã,

ùå 10 äîäàòêîâèõ ì³ñöü áóëè âèçíà÷åí³ ðàéäåðæàäì³-

í³ñòðàö³ÿìè. Ç ïî÷àòêó çèìîâîãó ïåð³îäó â ö³ëîäîáîâî-

ìó ðåæèì³ âäåíü ÷åðãóº áëèçüêî 350 îäèíèöü ñïåö³àëü-

íî¿ äîðîæíüî¿ òà äîïîì³æíî¿ òåõí³êè, âíî÷³ – 250. Ó÷î-

ðà ó ñòîëèö³ ïðîâîäèëè îáðîáêó âóëè÷íî-øëÿõîâî¿ ìå-

ðåæ³ ïîñèïàëüíèìè ìàòåð³àëàìè. Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè äî-

ð³ã â³ä îæåëåäèö³ âèêîðèñòîâóâàëîñÿ 94 ñîëåðîçêèäó-

âà÷³ òà ³íøà ñïåöòåõí³êà�

Через снігопади обмежать в'їзд 
до Києва

Ñòîëè÷íà âëàäà, ó ðàç³ ñêëàäíî¿ äîðîæíüî¿ ñèòóàö³¿,

çóïèíÿòèìå âåëèêîâàãîâ³ àâòîìîá³ë³ íà ï³ä'¿çäàõ äî Êè-

ºâà, ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Êîñ-

òþê. "Ìè ìàºìî ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâèé ïî÷àòîê ñí³-

ãîïàäó, òîæ óæå çàðàç ìè äåùî îáìåæóºìî â'¿çä äî Êè-

ºâà. Âîäíî÷àñ âíî÷³, ïîáëèçó ïàòðóë³â ÄÀ², ñòîÿòèìå

íàø ïðàö³âíèê, ÿêèé äîïîìàãàòèìå âîä³ÿì âàíòàæ³âîê ó

ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ îðãàí³çàö³¿ ñóïðîâîäó â ì³ñòî. Íàïðè-

êëàä, ÿêùî öå òåðì³íîâèé âàíòàæ àáî âàíòàæ, ÿêèé

øâèäêî ïñóºòüñÿ. Óñ³õ ³íøèõ âîä³¿â âàíòàæ³âîê ïðîñèòè-

ìåìî ïî÷åêàòè, ïîêè áóäå îðãàí³çîâàíî íàëåæíèé äî-

ðîæí³é òðàô³ê. Ìèíóëèé ð³ê ïîêàçàâ, ùî 50 % íåâäà÷ —

íàñë³äîê íåíàëåæíî¿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç âàíòàæ³âêàìè,

ÿê³ íå äàâàëè ìîæëèâîñò³ ðîç÷èùàòè äîðîãè",— çàçíà-

÷èâ â³í. Â ðàç³ îãîëîøåííÿ ÍÑ, ïîâ'ÿçàíî¿ ç ïîãîäíèìè

óìîâàìè, çàïðîâàäæóâàòèìåòüñÿ ïðàêòèêà ïàðêóâàíü ç

ë³âîãî ÷è ïðàâîãî áîêó âóëèö³, çàëåæíî â³ä òîãî, ïàðíà

÷è íåïàðíà äàòà. Òàêà ïðàêòèêà ä³ÿòèìå íà Ïóøê³íñüê³é,

Òåðåùåíê³âñüê³é, Á. Õìåëüíèöüêîãî (â³ä âóë. Êîöþáèí-

ñüêîãî äî Âîëîäèìèðñüêî¿), Áàñåéí³é (â³ä Øîâêîâè÷íî¿

äî Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüêî¿), Ïðîð³çí³é (â³ä Âîëîäèìèð-

ñüêî¿ äî Ïóøê³íñüêî¿), Ñîô³¿âñüê³é, Ìàë³é Æèòîìèð-

ñüê³é âóëèöÿõ òà áóëüâ. Øåâ÷åíêà. Íåîáõ³äí³ çíàêè âæå

âñòàíîâëåíî, çàðàç âîíè â ÷îõëàõ, ÿê³ ó ðàç³ íåîáõ³äíî-

ñò³ îïåðàòèâíî çí³ìóòü. Çà ïðîãíîçîì Ã³äðîìåòöåíòðó, ó

Êèºâ³ î÷³êóºòüñÿ óñêëàäíåííÿ ïîãîäíèõ óìîâ: ñí³ã, õóð-

òîâèíè, ïîðèâè â³òðó, íà äîðîãàõ îæåëåäèöÿ �

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов 

Про продовження строку дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 2296 від 24 грудня 2013 року 

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції
розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Продовжити стро дії дозволів на розміщення зовнішньої ре лами (далі — дозволи) з ід-
но з додат ом до цьо о розпорядження іль ості 50 дозволів.
2. Відповідальність за розміщення та е спл атацію ре ламних засобів з дотриманням норм

техні и безпе и, пожежної безпе и і санітарних норм по ласти на розповсюдж вачів зовніш-
ньої ре лами.
3. Встановити, що дозволи, стро дії я их продовжено з ідно з додат ом до цьо о розпоря-

дження, є дійсними до за інчення стро їх дії, а випад змін за альномісь их вимо ах (під-

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

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

Виконуючий обов'язки голови 
А. Голубченко

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Місце розташування рекламного засобу Площа, кв. м

1. 22077!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, просп. Перемоги, 4 (№ 2) 2,16

2. 22078!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка (30 м до № 31) 2,16

3. 22109!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 17/2 2,16

4. 22079!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 20 (№ 2, напроти) 2,16

5. 22081!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, просп. Перемоги, 1!3 2,16

6. 22082!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, просп. Перемоги, 2!4 2,16

7. 22067!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 5 (№ 2) 2,16

8. 22083!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, просп. Перемоги, 10!12 2,16

9. 22113!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, просп. Перемоги, 9 (№ 3) 2,16

10. 22085!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 34 (№ 1) 2,16

11. 22089!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 11 (№ 2) 2,16

12. 22092!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 22/24 (№ 2, напроти) 2,16

13. 22096!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 3 (№ 2) 2,16

14. 22097!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 26 (№ 1, напроти) 2,16

15. 22074!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, просп. Перемоги, 7 (№ 1) 2,16

16. 22075!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, просп. Перемоги, 6 (№ 3) 2,16

17. 22103!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 23 (№ 1) 2,16

18. 22104!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 2 (№ 2) 2,16

19. 22076!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, просп. Перемоги, 3!5 (№ 1) 2,16

20. 22090!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 25 (№ 1) 2,16

21. 22068!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 17 (№ 1) 2,16

22. 22088!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 18 (№ 2) 2,16

23. 22091!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 22/24 (№ 2) 2,16

24. 22116!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 22/24 (№ 1) 2,16

25. 22100!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 22/24 (№ 1, напроти) 2,16

26. 22098!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 26 (№ 1) 2,16

27. 22070!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 29 (№ 1) 2,16

28. 22094!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 32 (№ 1) 2,16

29. 22093!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 36!А (№ 1) 2,16

ЗО. 22069!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 38 (№ 2) 2,16

31. 22115!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка / вул. Леонтовича 2,16

32. 21919!08!П!1 ТОВ "РТМ ! Україна" Щит, що стоїть окремо (скролінг) Печерський район, вул. Літня, 25 6,8238

33. 22108!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 48!А 2,16

34. 22110!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 4 2,16

35. 22111!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 14 (№ 4, напроти) 2,16

36. 22080!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 14 (№ 4) 2,16

37. 22112!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 20 (№ 2) 2,16

38. 22023!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Щит, що стоїть окремо (суцільний щит) Шевченківський район, вул. Салютна, 2 (225 м від перетину з вул. Туполєва, парна сторона) 36

39. 22071!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 32 (№ 1, напроти) 2,16

40. 22086!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 17 (№ 3) 2,16

41. 22106!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 17 (№ 6) 2,16

42. 22087!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 10 (№ 1) 2,16

43. 22072!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 18 (№ 5) 2,16

44. 22099!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 50!52 (№ 1) 2,16

45. 22095!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 36!А (№ 1, напроти) 2,16

46. 22114!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, просп. Перемоги, 10 (№ 3) 2,16

47. 22102!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, просп. Перемоги, 8 (№ 1) 2,16

48. 22105!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, просп. Перемоги, 3 (№ 3) 2,16

49. 22101!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, просп. Перемоги, 5!7 (№ 1) 2,16

50. 22073!08 ТОВ "РТМ ! Україна" Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт) Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 56 (№ 2) 2,16

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 24.12.2013 № 2296

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, строк дії яких продовжується



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 322 січня 2014 року

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 9 грудня 201З № 2225 "Про розподіл

трансфертів з державного бюджету"
Розпорядження № 2341 від 26 грудня 2013 року

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України:

1. Внести до розпорядження ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 9 р дня
2013 ро № 2225 "Про розподіл трансфертів
з державно о бюджет " та і зміни:
1.1. У підп н ті 2.1 п н т 2 розпорядження

цифри "130 000,0" замінити цифрами "55
797,3".
1.2. П н т 3 після слова "додат ом"

доповнити цифрою "1".
1.3. Доповнити розпорядження новим

п н том 4 та о о зміст :
"4. Збільшити обся бюджетних призна-

чень за ально о фонд с мі 74 202,7 тис.

рн на виплат заробітної плати працівни ам
бюджетних станов на видат и за ально о
фонд бюджет міста Києва оловним роз-
порядни ам з ідно з додат ом 2".
П н ти 4, 5 розпорядження вважати

відповідно п н тами 5 та 6.
1.4. Доповнити розпорядження додат ом 2
реда ції, що додається.
2. Контроль за ви онанням розпорядження

по ласти на заст пни а олови Київсь ої місь-
ої державної адміністрації Крамарен а Р.М.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Додато 2
до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної

адміністрації) від 26.12.2013 № 2341

Розподіл 
бюджетних призначень за рахунок додаткової дотації з державного

бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів
на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ

6 93 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. 4 759,20

070000 Освіта 4 759,20

070101 Дошкільні заклади освіти 1 748,90

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

2 808,80

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

201,50

7 94 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація 6 614,30

070000 Освіта 5 314,30

070101 Дошкільні заклади освіти 1 948,90

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

3 118,60

070301 Загальноосвітні школи!інтернати, загальноосвітні санаторні
школи!інтернати

140,10

070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 106,70

080000 Охорона здоров'я 1 300,00

080400 Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико!санітарні
частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо,
які не мають ліжкового фонду)

750,00

080800 Центри первинної медичної (медико!санітарної) допомоги 550,00

№
п/п

Код тимчасової
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Найменування Сума, тис. грн

1 2 3 4

1 14 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

37 721,10

080000 Охорона здоров'я 37 721,10

080101 Лікарні 22 401,10

080102 Територіальні медичні об'єднання 2 313,00

080201 Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри,
диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико!
санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)

4 225,20

080203 Перинатальні центри, пологові будинки 1 318,90

080204 Санаторії для хворих туберкульозом 340,00

080205 Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні) 1 564,20

080207 Будинки дитини 143,10

080208 Станції переливання крові 44,00

080400 Спеціалізовані поліклініки (вт. ч. диспансери, медико!санітарні
частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо,
які не мають ліжкового фонду)

390,90

080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 48,10

080704 Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти 10,90

081001 Медико!соціальні експертні комісії 0,00

081002 Інші заходи по охороні здоров'я 4 921,70

2 24 Департамент культури виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА)

131,80

070000 Освіта 131,80

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

131,80

3 90 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 428,00

070000 Освіта 428,00

070101 Дошкільні заклади освіти 205,00

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

204,00

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

9,00

070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 10,00

4 91 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 9 979,10

070000 Освіта 9 879,10

070101 Дошкільні заклади освіти 1 625,40

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

7 538,10

070202 Вечірні (змінні) школи 61,70

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

648,80

070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних
відділів освіти

3,05

070805 Групи централізованого господарського обслуговування 2,05

080000 Охорона здоров'я 100,00

080800 Центри первинної медичної (медико!санітарної) допомоги 100,00

5 92 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 1 692,80

070000 Освіта 1 692,80

070101 Дошкільні заклади освіти 0,00

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

1 692,80

8 95 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 2 183,30

070000 Освіта 2 020,30

070101 Дошкільні заклади освіти 560,00

070201 Загальноосвітні школи (вт. ч. школа!дитячий садок, інтернат
при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

1 356,30

070202 Вечірні (змінні) школи 12,00

070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми

73,00

070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 12,00

070805 Групи централізованого господарського обслуговування 7,00

080000 Охорона здоров'я 163,00

080400 Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико!санітарні
частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо,
які не мають ліжкового фонду)

163,00

9 96 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 2 391,20

070000 Освіта 2 391,20

070101 Дошкільні заклади освіти 1 537,10

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

733,10

070301 Загальноосвітні школи!інтернати, загальноосвітні санаторні
школи!інтернати

13,80

070303 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 15,50

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

76,70

070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних
відділів освіти

15,00

10 97 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація 66,70

080000 Охорона здоров'я 66,70

080800 Центри первинної медичної (медико!санітарної) допомоги 66,70

11 98 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація 6 316,20

070000 Освіта 5 867,80

070101 Дошкільні заклади освіти 1 573,50

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

3 548,50

070202 Вечірні (змінні) школи 148,50

070301 Загальноосвітні школи!інтернати, загальноосвітні санаторні
школи!інтернати

58,00

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

109,20

070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми

193,30

070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 49,00

070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних
відділів освіти

145,80

070805 Групи централізованого господарського обслуговування 10,40

070806 Інші заклади освіти 31,60

080000 Охорона здоров'я 448,40

080400 Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико!санітарні
частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо,
які не мають ліжкового фонду)

295,10

080800 Центри первинної медичної (медико!санітарної) допомоги 153,30

12 99 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 1 919,00

070000 Освіта 1 129,50

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

1 060,80

070202 Вечірні (змінні) школи 31,80

070301 Загальноосвітні школи!інтернати, загальноосвітні санаторні
школи!інтернати

0,00

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

0,00

070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми

30,60

070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних
відділів освіти

6,30

080000 Охорона здоров'я 789,50



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 4 22 січня 2014 року

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про схвалення ескізного проекту “Реконструкція пішохідної зони
від парку “Володимирська гірка” до Києво
Печерської Лаври 

на території Дніпровських схилів у Печерському районі 
м. Києва”

Розпорядження № 2337 від 26 грудня 2013 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 “Про затвердження По


рядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, в межах функцій місцевого органу виконавчої вла

ди:

1. Схвалити ес ізний прое т “Ре онстр ція пішохідної зони від пар “Володимирсь а ір-
а” до Києво-Печерсь ої Лаври на території Дніпровсь их схилів Печерсь ом районі м. Ки-
єва”, врахов ючи е спертний звіт державно о підприємства “Спеціалізована державна е с-
пертна ор анізація — Центральна сл жба У раїнсь ої державної б дівельної е спертизи” від
21 листопада 2013 ро № 00-1031-13/ЦБ, з та ими основними технічними по азни ами:

080400 Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико!санітарні
частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо,
які не мають ліжкового фонду)

272,60

080800 Центри первинної медичної (медико!санітарної) допомоги 516,90

Всього 74 202,70

Показник Од. виміру Кількість, у тому числі по чергах будівництва

Всього 1 черга 2 черга 3 черга 4 черга

Характер будівництва 
 реконструкція

Орієнтовна
площа ділянки

га 40,0 4,6 10,0 14,4 11,0

Площа забудови м2 1202,5 245,6 211,9 285,4 459,6

Площа будівель м2 1047,0 214,3 186,5 246,2 400,0

Поверховість поверх І;2;4 1;2;4 1 1 1

Кількість
створених
робочих і
місць

місць 50 ! 10 6 24

Площа
озеленення

м2 326674,9 40774,9 80800,0 116300,0 88800,0

Ширина
пішохідного
мосту

м 3,0 3,0 ! ! !

Довжина
пішохідного
мосту

м 47,7 47,7 ! ! !

Потужність
пішохідної зони

піш./год 4000 460 1000 1440 1100

Площа тротуарів
з клінкерної
цегли

м2 36291,9 4662,9 8935,0 12866,0 9828,0

Площа тротуарів
з ФЕМ

м2 34973,6 4889,6 8019,0 12441,0 9624,0

Площа тротуарів
з іншим
покриттям

м2 29544,6 4322,1 7125,0 10260,0 7837,5

Малі архітектурні
форми, у т. ч.:

! обладнання
для паркування
велосипедів

шт. 250 ! 40 110 100

! світильники
вуличні

шт. 436 55 108 155 118

! паркові лави шт. 396 51 98 140 107

! лави з навісами шт. 26 ! 3 12 11

! урни шт. 540 62 135 194 149

! скульптурні
композиції

шт. 42 ! 5 14 23

! навігаційні
дошки

шт. 25 ! 3 12 10

! інформаційні
дошки

шт. 25 ! 3 12 10

Довжина
підпірних стін
(реконструкція)

м 22900,0 22900,0 ! ! !

Довжина
підпірних стін
(нове
будівництво)

м 7100,0 7100,0 ! ! !

Площа підпірних
стін
(реконструкція)

м2 68700,0 68700,0 ! ! !

Площа підпірних
стій (нове
будівництво)

м2 21300,0 21300,0 ! ! !

2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на заст пни а олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації К ч а М. І.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про перезатвердження проекту “Реконструкція паркової зони 
та встановлення пам’ятного знака “Пам’яті жертв Чорнобиля” 
у 4
му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина
Троєщина 

у Деснянському районі м. Києва”
Розпорядження № 2335 від 26 грудня 2013 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ” та постанови Кабіне

ту Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 “Про затвердження Порядку затвердження проектів бу

дівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України”, у зв’язку з коригуванням проекту “Реконструкція паркової зони та встановлення пам’

ятного знаку “Пам’яті жертв Чорнобиля” у 4
му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина
Троєщина у
Деснянському районі м. Києва”, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Перезатвердити прое т “Ре онстр ція
пар ової зони та встановлення пам’ятно о зна
“Пам’яті жертв Чорнобиля” 4-м мі рорайоні
житлово о масив Ви рівщина-Троєщина

Деснянсь ом районі м. Києва”, врахов ючи
е спертний звіт ДП “У рдержб де спертиза” від
28 листопада 2013 ро № 00-1082-13/ПБ, з та-
ими техні о-е ономічними по азни ами:

2. Ви ористання оштів на по риття ризи
(з ПДВ), що передбачені зведеним ошто-
рисним розрах н ом вартості б дівництва,
замовни здійснює на підставі об р нт валь-
них до ментів та рез льтатів їх детальної пе-
ревір и в становленом поряд .
3. Визнати та им, що втратило чинність,

розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 7 вересня 2010 ро № 708
“Про затвердження ес ізно о прое т ре он-

стр ції пар ової зони та встановлення пам’-
ятно о зна “Пам’яті жертв Чорнобиля” в
4-м мі рорайоні житлово о масив Ви рів-
щина-Троєщина Деснянсь ом районі”.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Показник Одиниці
виміру

Кількість, у тому числі по чергах
будівництва

Всього 1 черга 2 черга

Характер будівництва ! реконструкція

Ступінь вогнестійкості ! II, III

Площа ділянки га 7,9902

Поверховість поверх ! ! 1

Площа забудови, у тому числі: м2 1554,8 92,3 1462,5

! каплиця м2 397,4 ! 397,4

! громадська вбиральня м2 130,6 ! 130,6

! скульптурний елемент "Прометей" м2 36,6 36,6 !

! скульптурний елемент "Скала" м2 0,6 0,6 !

! скульптурний елемент "Земля" м2 13,6 ! 13,6

! підпірна стінка Пам'яті м2 55,1 55,1 !

! обеліск на честь 60!річчя перемоги у ВВВ м2 169,0 ! 169,0

! ротонда; м2 168,8 ! 168,8

! фонтан. №1 "Спіраль"; м2 401,1 ! 401,1

! фонтан №2 "Шаховий"; м2 84,9 ! 84,9

! головна арка (вхід); м2 31,7 ! 31,7

! бокові арки (входи); м2 65,4 ! 65,4

Загальна площа, у тому числі: м2 132,2 ! 132,2

! каплиця м2 77,0 ! 77,0

! громадська вбиральня м2 55,2 ! 55,2

Корисна площа, у тому числі: м2 126,8 ! 126,8

! каплиця м2 77,0 ! 77,0

! громадська вбиральня м2 49,8 ! 49,8

Будівельний об'єм, у тому числі: м3 2681,6 ! 2681,6

! каплиця м3 2300,0 ! 2300,0

! громадська вбиральня м3 381,6 ! 381,6

Кількість створених робочих місць місце 7 ! 7

Загальна кошторисна вартість в поточних цінах
станом на 06.11.2013 р.,

тис. грн 49219,510 6922,467 42297,043

у тому числі:

! будівельно!монтажні роботи тис. грн 34844,528 4788,771 30055,757

! устаткування тис. грн 995,248 7,825 987,423

! інші витрати тис. грн 13379,734 2125,871 11253,863

Із загальної кошторисної вартості станом на
01.06.2013 р., виконано:

тис. грн 8960,695 6547,553 2413,142

у тому числі:

! будівельно!монтажні роботи тис. грн . 5974,948 4486,222 1488,726

! устаткування тис. грн 7,825 7,825 !

! інші витрати тис. грн 2977,922 2053,506 924,416

Тривалість будівництва місяць 18,0 6,0 12,0

Річна потреба:

!води тис.м3 38,1 ! 38,1

! електричної енергії тис. кВт/год. 137,2 ! 137,2

! теплової енергії ГДж 42,9 ! 42,9



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 522 січня 2014 року

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

державній адміністрації на 2013 рік
Розпорядження № 2343 від 27 грудня 2013 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року
№ 18 “Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і на

дання кредитів з бюджету”, рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет
міста Києва на 2013 рік”, з метою забезпечення повноцінного та в повному обсязі харчування учнів загаль

ноосвітніх навчальних закладів району:

1. Затвердити перерозподіл видат ів спо-
живання с мі 1 200 000 рн, передбачених
Оболонсь ій районній в місті Києві державній
адміністрації на 2013 рі за альном фонді
бюджет міста Києва в межах за ально о об-
ся бюджетних призначень, шляхом змен-
шення видат ів споживання по одах тимча-
сової ласифі ації видат ів та редит вання
місцевих бюджетів 070101 “Дош ільні за ла-
ди освіти" — в с мі 980 000 рн, 070301 “За-
альноосвітні ш оли-інтернати, за альноос-
вітні санаторні ш оли-інтернати” — в с мі
150 000 рн, 070304 “Спеціальні за альноос-
вітні ш оли-інтернати, ш оли та інші за лади
освіти для дітей з вадами фізичном чи ро-
з мовом розвит ” — в с мі 70 000 рн та
збільшення видат ів споживання по од
тимчасової ласифі ації видат ів та редит -
вання місцевих бюджетів 070201 “За ально-
освітні ш оли (в т. ч. ш ола-дитячий садо ,
інтернат при ш олі), спеціалізовані ш оли, лі-
цеї, імназії, оле і ми” в с мі 1 200 000 рн,
що додається.

2. Оболонсь ій районній в місті Києві дер-
жавній адміністрації забезпечити подання на
по одження перерозподіл видат ів, перед-
бачено о п н том 1 цьо о розпорядження, до
постійної омісії Київсь ої місь ої ради з пи-
тань бюджет та соціально-е ономічно о роз-
вит .
3. Департамент фінансів ви онавчо о ор-

ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) внести відповідні
зміни до розпис місцево о бюджет після
по одження в становленом поряд пере-
розподіл видат ів, передбачено о п н том 1
цьо о розпорядження, з постійною омісією
Київсь ої місь ої ради з питань бюджет та
соціально-е ономічно о розвит .
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

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

Про зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва 

зовнішніх теплових мереж 
КП “Житлоінвестбуд — УКБ”

Розпорядження № 2345 від 30 грудня 2013 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь


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

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

фраструктури”, враховуючи звернення КП “Житлоінвестбуд — УКБ” (листи від 29 серпня 2013 року
№ 114/3568 та від 09 жовтня 2013 року № 1 14/4200), з метою надійного утримання та якісного обслуговуван

ня інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Зарах вати до ом нальної власності те-
риторіальної ромади міста Києва і передати
володіння та орист вання п блічном а -

ціонерном товариств “Київенер о” зовнішні
теплові мережі з ідно з додат ом до ньо о
розпорядження, в межах та на мовах, визна-
чених одою щодо реалізації прое т прав-
ління та реформ вання енер етично о ом-
пле с м. Києва від 27 вересня 2001 ро (зі
змінами та доповненнями), я ладено між
п блічним а ціонерним товариством “Київ-
енер о” та Київсь ою місь ою державною ад-
міністрацією.
2. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) забезпечити приймання — передач

зовнішніх теплових мереж, зазначених
п н ті 1 цьо о розпорядження, на мовах, ви-
значених відповідною одою.
3. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації — ерівни апарат ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) П за-
нов О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен-
ня в засобах масової інформації зміст цьо о
розпорядження.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про встановлення тимчасової льодової ковзанки 
на території парку “Деснянський”
Розпорядження № 2344 від 30 грудня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ” і Порядку організації та прове

дення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно
просвітниць

кого, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від
24 червня 1999 року № 317/418, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціатив фізичної особи-
підприємця Прохорова Юрія Валерійовича
щодо встановлення тимчасової льодової ов-
зан и з 15 р дня 2013 ро до 01 травня
2014 ро на території пар “Деснянсь ий”.
2. Взяти до відома, що відповідальність за

ор анізацію тимчасової льодової овзан и
взяла на себе фізична особа-підприємець
Прохоров Юрій Валерійович.
3. Просити Головне правління МВС У ра-

їни в м. Києві забезпечити охорон ромад-
сь о о поряд з 15 р дня 2013 ро до 01
травня 2014 ро на території пар “Деснян-
сь ий”.
4. Фізичній особі-підприємцю Прохоров

Юрію Валерійович забезпечити дотримання
Правил бла о строю міста Києва, затвердже-
них рішенням Київсь ої місь ої ради від 25
р дня 2008 ро № 1051/1051, під час вста-
новлення тимчасової льодової овзан и з 15
р дня 2013 ро та відновлення пор шено о
бла о строю до 01 травня 2014 ро .
5. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про тимчасове зайняття тротуару та влаштування 
критої пішохідної галереї на вул. Григорія Андрющенка 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 2347 від 30 грудня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 26 Закону України
“Про регулювання містобудівної діяльності”, Указу Президента України від 30 травня 2008 року № 484/2008
“Про надання Українській дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит” статусу Національної”, враховуючи
державний акт на право постійного користування земельною ділянкою на вул. Чорновола, 28/1 у Шевчен

ківському районі від 18 листопада 2011 року № 01
9
00171 та зважаючи на звернення Державного підприєм

ства “Укрмедпроектбуд” від 26 листопада 2013 року № 472, в межах функцій органу місцевого самовряду

вання:

1. Державном підприємств “У рмедпро-
е тб д” (далі ДП “У рмедпрое тб д”) з ідно
розробленої та затвердженої встановлено-
м поряд прое тно- ошторисної до мен-
тації термін з 20 січня 2014 ро до 30 р д-
ня 2014 ро здійснити тимчасове зайняття
трот ар на 2,5 м з влашт ванням пішохідної
алереї шириною 1,5 м довжиною 92 м на
в л. Гри орія Андрющен а з північної сторони
території лі арні “Охматдит”.
2. ДП “У рмедпрое тб д”:
2.1. Встановити о орож , відповідні дорож-

ні зна и, освітлення, си нальні ліхтарі, забез-
печити безпечний прохід пішоходів місцях
ви онання робіт;

2.2. Розробити та по одити з УДАІ ГУ МВС
У раїни в м. Києві схем ор анізації р х
транспорт на період ви онання робіт;
2.3. Забезпечити дотримання вимо чинно-

о за онодавства щодо поряд ви онання
б дівельних робіт;
2.4. Роботи ви онати відповідно до Правил

бла о строю міста Києва, затверджених рі-
шенням Київсь ої місь ої ради від 25 р дня
2008 ро № 1051/1051;
2.5. Після завершення робіт відновити по-
риття трот ар на всю ширин по всій дов-
жині зайняття фі рними елементами мо-
щення та передати за а том ом нальном
підприємств “Шляхово-е спл атаційне

правління по ремонт та триманню автомо-
більних шляхів та спор д на них Шевчен ів-
сь о о район м. Києва”.
3. Відповідальність за безаварійне та своє-

часне ви онання робіт по ласти на дире тора
ДП “У рмедпрое тб д” Коваль І. Ю.

4. Контроль за ви онанням цьо о розпо-
рядження по ласти на заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації
К ч а М. І.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва та експлуатації 

готельно
апартаментного комплексу 
з розважальним закладом, об’єктами торгівлі, 

офісним центром та підземним паркінгом 
на вул. Інститутській,3
5

Розпорядження № 2346 від 30 грудня 2013 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк


ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже

нерно
транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі

нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоря

дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22
жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 14 листопада 2013 року № 52/2013), з метою підвищення ефективно

сті залучення інвесторів до розвитку економіки міста Києва, в межах функцій органу місцевого самовряду

вання:

1. Затвердити перелі об’є тів, я і потре-
б ють зал чення інвестицій, що додається.
2. Визначити ом нальне підприємство ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) “Київ-
сь е інвестиційне а ентство” замовни ом б -
дівництва та під отовчих (передінвестицій-
них) робіт для проведення інвестиційно о
он рс по об’є т інвест вання, зазначено-
м п н ті 1 цьо о розпорядження.
3. Ком нальном підприємств ви онавчо-

о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) “Київсь е ін-
вестиційне а ентство”:
3.1. В становленом поряд розробити

орієнтовні техні о- е ономічні по азни и, пе-
редпрое тні пропозиції по об’є т інвест -
вання, зазначеном п н ті 1 цьо о розпоря-
дження, та по одити їх з Департаментом міс-
тоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), Департаментом зе-
мельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації), Департаментом ом наль-
ної власності м. Києва ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації).
3.2. Вирішити в становленом поряд

майново-правові та земельні питання, по-
в’язані з реалізацією інвестиційно о прое т .
3.3. Надати по оджені орієнтовні техні о-

е ономічні по азни и, передпрое тні пропо-
зиції та пропозиції до мов інвестиційно о
он рс до Департамент е ономі и та ін-
вестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої

ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) в становленом поряд для під отов и
мов он рс .
4. Департамент містоб д вання та архі-

те т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції), Департамент земельних рес рсів ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації), Депар-
тамент ом нальної власності м. Києва ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) за за-
питами ом нально о підприємства ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) “Київсь е ін-
вестиційне а ентство” надавати необхідні
виснов и, по одження та матеріали для під-
отов и техні о-е ономічних по азни ів щодо
реалізації інвестиційно о прое т по об’є т
інвест вання, зазначеном п н ті 1 цьо о
розпорядження.
5. Постійно діючій он рсній омісії по за-

л ченню інвесторів до фінанс вання б дів-
ництва, ре онстр ції, реставрації тощо
об’є тів житлово о та нежитлово о призна-
чення, незавершено о б дівництва, інженер-
но-транспортної інфрастр т ри міста Києва
в становленом поряд провести інвести-
ційний он рс із зал чення інвестора.
6. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Крама-
рен а Р. М

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
30.12.2013 № 2346

Перелік
об’єктів, які потребують залучення інвестицій

Б дівництво та е спл атація отельно - апартаментно о омпле с з розважальним за ла-
дом, об’є тами тор івлі, офісним центром та підземним пар ін ом на в л. Інстит тсь ій, 3-5.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 22 січня 2014 року

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 2349 від 30 грудня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек

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

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

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

1. Продовжити стро дії дозволів на розмі-
щення зовнішньої ре лами (далі — дозволи)
з ідно з додат ом до цьо о розпорядження
іль ості 2 дозволів.
2. Відповідальність за розміщення та е с-

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

продовжено з ідно з додат ом до цьо о роз-
порядження, є дійсними до за інчення стро
їх дії, а випад змін за альномісь их ви-

мо ах (підходах) щодо розташ вання зовніш-
ньої ре лами, я і з мовлюють неможливість
розташ вання відповідних ре ламних засо-
бів,— до настання та их змін за альномісь-
их вимо ах (підходах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 30.12.2013 № 2349

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Місце розташування
рекламного засобу

Площа,
кв. м

1. 22053!08 ТОВ "РТМ !
Україна"

Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

Печерський район, Набережне
шосе (300 м до пішохідного
мосту)

64

2. 21996!08!П!1 ТОВ "РТМ !
Україна"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

Деснянський район, вул.
Марини Цвєтаєвої, 16

18

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 2348 від 30 грудня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затверджено

го рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. С ас вати 4 дозволи на розміщення зов-
нішньої ре лами з ідно з додат ом до цьо о
розпорядження.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

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

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 30.12.2013 № 2348

Перелік 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

№ № дозволу
Розповсюджувач

реклами
Тип рекламного засобу

Площа
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 05124!04
ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі
(беклайт)

4,32
Подільський район,
Поштова площа, 3 (біля
фунікулеру)

2. 29868!12 ТОВ "ЛАНДИШ СЕРВІС"
Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,2106
Голосіївський район, вул.
Горького, 16

3. 30102!12 ТОВ "Пані Аптека"
Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,4
Шевченківський район,
вул. Богдана
Хмельницького, 14

4. 32705!13
ТОВ "СПОРТИВНО!
ОЗДОРОВЧИЙ
КОМПЛЕКС "МОНІТОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36
Подільський район, 
вул. Електриків, 29!А

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх 

теплових мереж ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЕРВІС
ТЕХНОБУД”

Розпорядження № 2352 від 30 грудня 2013 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь


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

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

фраструктури”, враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЕРВІС
ТЕХНО

БУД” (лист від 23 жовтня 2013 року № 258 та протокол загальних зборів від 22 жовтня 2013 року № 22/10
13),
з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу міс

цевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва і передати володіння та орист вання

п блічном а ціонерном товариств “Київ-
енер о” зовнішні теплові мережі ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“СЕРВІС-ТЕХНОБУД” з ідно з додат ом до
цьо о розпорядження, в межах та на мовах,
визначених одою щодо реалізації прое т
правління та реформ вання енер етично о
омпле с м. Києва від 27 вересня 2001 ро
(зі змінами та доповненнями), я ладено
між АК “Київенер о” та Київсь ою місь ою
державною адміністрацією.
2. Департамент ом нальної власності м.

Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої

ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) забезпечити приймання — передач зов-
нішніх теплових мереж, зазначених п н ті 1
цьо о розпорядження, на мовах, визначених
відповідною одою.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

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

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх 

теплових мереж товариства 
з обмеженою відповідальністю 

“БУДСПЕЦСЕРВІС”
Розпорядження № 2350 від 30 грудня 2013 року

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

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

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

фраструктури”, враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю “БУДСПЕЦСЕРВІС”(лист
від 23 жовтня 2013 року № 1082 та протокол позачергових загальних зборів від 22 жовтня 2013 року № 22/10

13), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до ом нальної
власності територіальної ромади міста Києва
і передати володіння та орист вання п бліч-
ном а ціонерном товариств “Київенер о”
зовнішні теплові мережі товариства з обмеже-
ною відповідальністю “БУДСПЕЦСЕРВІС” з ід-
но з додат ом до цьо о розпорядження, в ме-
жах та на мовах, визначених одою щодо ре-
алізації прое т правління та реформ вання
енер етично о омпле с м. Києва від 27 ве-
ресня 2001 ро (зі змінами та доповненнями),
я ладено між АК “Київенер о” та Київсь ою
місь ою державною адміністрацією.

2. Департамент ом нальної власності м.
Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) забезпечити приймання — передач зов-
нішніх теплових мереж, зазначених п н ті 1
цьо о розпорядження, на мовах, визначених
відповідною одою.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про проведення різдвяних ярмарків біля кінотеатрів 
територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 2353 від 30 грудня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю

України — місто
герой Київ”, Закону України “Про культуру”, Порядку організації та проведення в м. Києві
недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно
просвітницького, спортив

ного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999
року № 317/418, з метою організації дозвілля мешканців та гостей міста у період новорічних та різдвяних
свят, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціатив ом нально о
підприємства ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) “Київ інофільм” щодо
проведення з 27 р дня 2013 ро до 28
люто о 2014 ро різдвяних ярмар ів за
адресами:
в л. Артема, 93 (біля інотеатр “Київсь а

Р сь”);
в л. Мате Зал и, 5 (біля інотеатр “Брати-

слава”);
просп. Голосіївсь ий, 116 (біля інотеатр

“За реб”).
2. Взяти до відома, що відповідальність за

під отов та проведення різдвяних ярмар ів
взяло на себе ом нальне підприємство ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) “Київ-
інофільм”.
3. Встановити режим роботи різдвяних яр-

мар ів: робочі дні — з 11.00 до 22.00,
свят ові та вихідні дні — з 10.00 до 22.00.
4. Ком нальном підприємств ви онавчо-

о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) “Київ іно-
фільм”:
4.1. Облашт вати новорічн ялин та льо-

дові с льпт ри.
4.2. Розробити план-схеми розміщення

об’є тів тор івлі під час проведення різдвяних
ярмар ів.
4.3. Забезпечити:
облашт вання та ф н ціон вання об’є тів

тор івлі під час проведення різдвяних ярмар-
ів;
прибирання території, вивезення сміття та

під лючення тор овельних місць до джерел
еле тропостачання.
4.4. Продаж товарів здійснювати відповід-

но до по оджених Головним правлінням
Держсанепідемсл жби м. Києві асорти-
ментних перелі ів.
4.5. Забезпечити дотримання Правил бла-

о строю міста Києва, затверджених рішен-

ням Київсь ої місь ої ради від 25 р дня 2008
ро № 1051/1051, під час під отов и та про-
ведення різдвяних ярмар ів та відновлення
пор шено о бла о строю.
5. Департамент промисловості та розвит

підприємництва ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) по одити встановленом поряд-

розміщення об’є тів тор івлі та інформ ва-
ти с б’є тів осподарювання про обмеження,
визначені рішенням Київсь ої місь ої ради від
23 р дня 2010 ро № 413/5225 “Про дея і
питання з поряд вання в м. Києві роздрібної
тор івлі ал о ольними, слабоал о ольними
напоями, вином столовим, пивом ( рім безал-
о ольно о) та тютюновими виробами” під час
проведення різдвяних ярмар ів.
6. Департамент льт ри ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) сприяти о-
м нальном підприємств ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) “Київ інофільм”
в ор анізації та проведенні льт рно-масо-
вих заходів під час проведення різдвяних
ярмар ів.
7. Просити Головне правління МВС У ра-

їни в м. Києві забезпечити:
7.1. Охорон ромадсь о о поряд під час

проведення різдвяних ярмар ів.
7.2. Безпереш одне транспорт вання об’-

є тів тор івлі до місця проведення різдвяних
ярмар ів.
8. Департамент с спільних ом ні ацій ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) за-
безпечити інформ вання меш анців столиці
про проведення різдвяних ярмар ів.
9. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації
Коржа В. П.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко



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

ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) подати на роз ляд та
затвердження Київсь ої місь ої ради прое т

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

дження залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 722 січня 2014 року

Зареєстровано в Головном правлінні юстиції
23 р дня 2013 ро № 60/1052

Про відшкодування донорам готівкової вартості 
харчування донорів

Розпорядження № 2261 від 13 грудня 2013 року
Відповідно до статті 9 Закону України “Про донорство крові та її компонентів” та наказу Міністерства

охорони здоров’я України від 27 квітня 1998 року № 101, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11
травня 1998 року за № 301/2741, з метою подальшого залучення населення до донорства, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Встановити з 01 січня 2014 ро відш о-
д вання отів ової вартості за харч вання
(обід) одно о донора в день здавання рові та
її омпонентів розмірі 40 рн 00 оп. в ме-
жах норм харч вання донорів з набор про-
д тів, енер етична цінність я их становить
2000-2200 К ал, затверджених на азом Мі-
ністерства охорони здоров’я У раїни від 27
вітня 1998 ро № 101, зареєстрованим
Міністерстві юстиції У раїни 11 травня 1998
ро за № 301/2741.
2. Департамент охорони здоров’я ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) при
форм ванні прое т бюджет на наст пні ро-
и, передбачити в бюджетних запитах необ-
хідні ошти на зазначені цілі.
3. Розпорядження набирає чинності з дня

йо о оприлюднення.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

Голова О. Попов

Про затвердження проекту 
“Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ № 5 

в с. Підгірці Обухівського району Київської області”
Розпорядження № 2326 від 26 грудня 2013 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України “Про столицю України=місто=герой Київ”, постанови Ка=
бінету Міністрів України від 11 травня 201 1 року № 560 “Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабі=
нету Міністрів України” з метою своєчасного виконання робіт на об’єкті: “Реконструкція та технічне переос=
нащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області”, в ме=
жах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити прое т “Ре онстр ція та
технічне переоснащення полі он ТПВ № 5 в
с. Під ірці Об хівсь о о район Київсь ої об-
ласті”, врахов ючи позитивний е спертний

звіт від 20 р дня 2013 ро № 10-1158-13/П
Філії ДП “У рдержб де спертиза” Київсь ій
області, з та ими основними техні о-е оно-
мічними по азни ами:

Показники Одиниця виміру Показники по проекту

1 2 3

Характер будівництва Реконструкція

Площа ділянки га 63,700

Площа забудови га 2,300

Площа під ділянки складування га 35,75

Площа покриття м2 1800

Площа озеленення м2 10000

Будівельний об'єм дамб м куб. 309033

Загальна площа дамб м2 56500

Потужність об'єкта тис. м3/рік 1288,0

Кількість працівників осіб 120

Річна потреба енергоресурсів:

вода виробнича тис. м3 53,021

електроенергія тис. кВт%год 14068,56

Тривалість будівництва місяців 18

Загальна кошторисна вартість будівництва тис. грн 61909,301

у тому числі БМР тис. грн 40965,064

Про утворення Організаційного комітету з підготовки 
та відзначення 200=річчя від дня народження Тараса Шевченка

Розпорядження № 2361 від 30 грудня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто=герой Київ”, Закону України “Про місцеве

самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 11 квітня 2012 року № 257 “Про додаткові заходи
з підготовки та відзначення 200=річчя від дня народження Тараса Шевченка”, постанови Верховної Ради
України від 19 червня 2013 року № 340=VII “Про підготовку та відзначення 200=річчя від дня народження Та=
раса Григоровича Шевченка”, враховуючи наказ Міністерства культури України від 30 жовтня 2013 року
№ 1069 “Про введення в дію постанови колегії Міністерства культури України від 10.10.2013р. № 10/02”, з ме=
тою гідного відзначення у 2014 році 200=річчя від дня народження Т. Г. Шевченка,в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Утворити Ор анізаційний омітет з під о-
тов и та відзначення 200-річчя від дня наро-
дження Тараса Шевчен а та затвердити йо о
с лад, що додається.
2. Ор анізаційном омітет з під отов и та

відзначення 200-річчя від дня народження Та-
раса Шевчен а місячний термін розробити
та подати на затвердження план відповідних
заходів.
3. Керівни ам стр т рних підрозділів ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації), оло-
вам районних в місті Києві державних адмі-
ністрацій забезпечити під отов та прове-

дення заходів щодо відзначення 200-річчя від
дня народження Тараса Шевчен а.
4. Департамент с спільних ом ні ацій ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) за-
безпечити висвітлення в засобах масової ін-
формації зміст цьо о розпорядження.
5. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
“Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08

лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”
Розпорядження № 2356 від 30 грудня 2013 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України “Про місцеве са=
моврядування в Україні”, статті 18 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

О С Т Б А Й Р О Н С Х

С Т Е Л А Н Б А Р

Л Е С У Л А Н С А К Е

О Ф Т А Л Ь М О Л О Г Щ

А Т Є В Г Е Н І К А

Н О Т А О А З А О Т

С И Л І К О Н Г І Д И

К А С Т А К И Ш Л А К

Відповіді на сканворд 

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

Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та ін-
вестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ою місь ою державною адміністрацією) відповідно до
рішення Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007 № 528/1189
(зі змінами) "Про затвердження Положення про порядо
проведення інвестиційних он рсів для б дівництва, ре-
онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежит-
лово о призначення (зі змінами), незавершено о б дівниц-
тва, 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 фінан-
с вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо
об'є тів житлово о та нежитлово о призначення, незавер-
шено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр -
т ри міста Києва" (зі змінами) та розпорядження Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 05.09.2013№ 1533 "Про
проведення інвестиційно о он рс із зал чення інвестора
до б дівництва офісно-адміністративно о омпле с на
в л. Ярославсь ій, 3/1 Подільсь ом районі".

1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1. Об'є том інвест вання є б дівництво офісно-

адміністративно о омпле с на в л. Ярославсь ій, 3/1
Подільсь ом районі.
1.2. Орієнтовна площа земельної ділян и — 0,14 а.
1.3. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и

об'є т інвест вання:

1.4. Орієнтовна вартість б дівництва об'є т —
64 400 870,00 рн (з ПДВ)— 53 667 391, 67 рн (без ПДВ).

1.5. Остаточні техні о-е ономічні по азни и та де-
тальна інформація щодо Об'є т інвест вання, а та ож
остаточна вартість б дівництва об'є т інвест вання
визначатим ться на підставі розробленої прое тної до-
ментації.
2. У ладання з переможцем інвестиційно о

до овор та о ремі йо о мови:
2.1. Переможець он рс -інвестор визначається

рішенням постійно діючої он рсної омісії по зал ченню
інвесторів (далі — Комісія) та затвердж ється розпоряд-
женням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації).

2.2. Замовни реалізації прое т та під отовчих
робіт для проведення он рс — ом нальне підпри-
ємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) "Київсь е інвести-
ційне а ентство" (далі — Замовни ).

2.3. Замовни забезпеч є отримання ним право
встановлюючих до ментів на право орист вання зе-
мельною ділян ою, необхідною для реалізації інвести-
ційно о прое т .

2.4. Замовни забезпеч є вирішення майново-пра-
вових питань.

2.5. Б дівництво Об'є т інвест вання відб вається
відповідно до ладено о інвестиційно о до овор між Ін-

вестором, Замовни ом та Ор ані-
затором он рс (а та ож інших
пов'язаних до оворів/ од, я і -
ладаються між Замовни ом та Ін-
вестором, разі необхідності).
Умовами інвестиційно о до овор ,
в межах чинно о за онодавства
У раїни, може передбачатись де-
ле вання частини прав та
обов'яз ів Замовни а Інвестор .

2.6. Термін реалізації інвес-
тиційно о прое т повинен б ти
не більше нормативно о, що виз-
начається прое тною до мента-
цією.

2.7. Інвестор (переможець
он рс ) зобов'яз ється розро-
бити, по одити та затвердити
встановленом поряд прое тн
до ментацію не пізніше ніж че-

рез 6(шість) місяців з дня отримання Замовни ом пра-
вовстановлюючих до ментів на земельн ділян . При
прое т ванні рах вати в том числі вимо и за оно-
давства сфері охорони льт рної спадини.

2.8. На підставі затвердженої прое тної до мента-
ції протя ом 60 (шістдесяти) днів з момент її затвер-
дження 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.

2.9. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної
власності територіальної ромади м. Києва і потрапля-
ють в зон б дівництва об'є т , разі необхідності в с-
тановленом поряд демонт ються і за ошти інвесто-
ра створюються нові, необхідні для ф н ціон вання
об'є т інвест вання та я і в подальшом передаються
до ом нальної власності територіальної ромади
м. Києва встановленом поряд .

2.10. Після належно о ви онання та введення об'є -
т інвест вання в е спл атацію Інвестор в становлено-
м поряд оформляє на ньо о право власності, рім ін-
женерних мереж, я і після за інчення б дівельних робіт
передаються та зарахов ються до власності територі-
альної ромади міста Києва, я це передбачено п. 2.9.

2.11. Після ви онання Інвестором мов інвестицій-
но о до овор , введення в е спл атацію і оформлення
права власності на Об'є т інвест вання Інвестор зо-
бов'яз ється встановленом за онодавством поряд
вчинити всі необхідні дії щодо переоформленняправа
орист вання/власності на земельн ділян ,а Замов-
ни , разі ви онання Інвестором всіх мов інвестиційно-
о до овор , встановленом поряд надає з од на
та е оформлення.

3. Основні мови он рс :
3.1. Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'яза-

них зі збором вихідних даних, прое т ванням,б дівниц-
твом, введенням Об'є т інвест вання в е спл атацію (
т.ч. сплата пайової часті), вирішенням земельних пи-
тань та інших витрат, пов'язаних з реалізацією прое т .

3.2. Надання часни ом он рс он рсно о за-
безпечення — арантії бан щодо забезпечення ви о-
нання ним фінансових зобов'язань перед місь им бюд-
жетом (пп. 3.3), що вини н ть на підставі мов он р-
с та інвестиційно о до овор .

3.3. Сплата оштів на створення соціальної та інже-
нерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва роз-
мірі не менше 1% від орієнтовної вартості б дівництва

об'є т інвест вання без рах вання ПДВ, що становить
не менше 536 673,92 рн разі визнання часни а пе-
реможцем. Зазначені ошти інвестором сплач ються в
наст пном поряд :

- 25% — не пізніше 10 робочих днів з момент наб-
рання чинності інвестиційним до овором;

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

- 50% — не пізніше 12 місяців з момент набрання
чинності інвестиційним до овором.

3.4. Компенсація Інвестором Замовни на підста-
ві ошторис витрат, пов'язаних із ви онанням під о-
товчих робіт, але розмірі не менше 1% від орієнтовної
вартості б дівництва об'є та інвест вання із врах ван-
ням ПДВ, що становить не менше 644008,70 рн, ра-
зі визнання часни а переможцем, сплач ється протя-
ом 10 робочих днів з дня набрання чинності інвести-
ційним до овором.

Зазначені ошти поверненню не підля ають.
3.5. Компенсація Замовни переможцем он рс

йо о додат ових витрат, я і б д ть понесені Замовни ом з
дати о олошення Інвестиційно о он рс :

на оформлення правовстановлюючих до ментів на
земельн ділян , необхідн для реалізації прое т , та
витрати пов'язані з її триманням. Витрати, пов'язані з
реалізацією інвестиційно о прое т , б д ть відш одов -
ватись Інвестором відповідно до представлених Замов-
ни ом ошторисів, але не пізніше 10 (десяти) робочих
днів з дня їх надання Інвестор , до припинення взаєм-
них зобов'язань між Інвестором та Замовни ом.

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації
Замовни йо о додат ових витрат, поверненню не під-
ля ають.

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

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєс-
траційно о внес , поверненню не підля ають.

3.7. Я що протя ом 30 (тридцяти) алендарних днів
з момент отримання переможцем запрошення на пере-
овори для з одження мов інвестиційно о до овор та
інцево о варіанта інвестиційно о до овор переможець
інвестиційно о он рс відмовився від підписання до о-
вор , вис ває неприйнятні мови підписання інвестицій-
но о до овор , рішення про переможця інвестиційно о
он рс с асов ється встановленом поряд .

3.8. Після ладання інвестиційно о до овор , ра-
зі необхідності, Інвестор спільно із Замовни ом лада-
ють всі інші оди, необхідні для реалізації інвестиційно-
о прое т , з ідно чинно о за онодавства.

3.9. Контроль за діяльністю Інвестора в рам ах
реалізації прое т здійснює Замовни .

3.10. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз -
ється що вартально в письмовій формі подавати ор а-
нізатор он рс та Замовни інформацію щодо ста-
н реалізації інвестиційно о прое т в цілом та о ре-
мих йо о етапів за формою, наданою ор анізатором
он рс .

3.11. Ор анізатор он рс має право розірвати до-
овір в односторонньом поряд випад неви онан-
ня або неналежно о ви онання інвестором зобов'язань,
передбачених пп. 2.6-2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 3.10, мов он-
рс та рафі фінанс вання і реалізації прое т .
3.11.1. У разі неви онання інвестором зобов'язань

за інвестиційним до овором питання розірвання інвести-
ційно о до овор за пропозицією Ор анізатора он рс
або Замовни а виноситься на роз ляд Комісії.

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

- необхідність без мовно о ви онання мов інвести-
ційно о до овор протя ом 30 алендарних днів;

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

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

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

4. Основні ритерії визначення переможця
он рс :

4.5. Най ращі пропозиції щодо розмір внес на
створення соціальної та інженерно-транспортної інф-
растр т ри міста.

4.6. Найбільш надійна схема фінанс вання прое т
(на стадії б дівництва об'є та інвест вання).

4.7. Наявність часни а досвід реалізації анало-
ічних прое тів.

4.8. Надання часни ом он рс додат ових про-

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

4.9. Учасни он рс має право надати додат ові
пропозиції, спрямовані на найбільш ефе тивн реаліза-
цію інвестиційно о прое т .

5. До часті в он рсі не доп с аються особи, я і:
5.5. Визнані бан р тами, або стосовно я их пор -

шено справ про бан р тство.
5.6. Не надали відповідних фінансових до ментів,

я і б підтвердж вали їх фінансові можливості щодо за-
безпечення ви онання мов он рс .

5.7. Знаходяться в стадії лі відації.
5.8. Майно (частина майна) я их переб ває в по-

дат овій заставі або на це майно на ладено арешт.
5.9. Мають забор ованість сплаті подат ів, збо-

рів (обов'яз ових платежів).
5.10. Не ви онали або ви онали неналежним чином

мови попередніх інвестиційних до оворів, або пов'яза-
ні з особами, що не ви онали або ви онали неналежним
чином мови попередніх інвестиційних до оворів, або
інших до оворів, я і б ли підписані з Київсь ою місь ою
державною адміністрацією.

6. Кон рсна до ментація часни ами он рс ви-
дається за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36
аб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеді-
ло — п'ятниця з 10.00 до 16.00) протя ом 4 (чотирьох)
тижнів 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 прове-
дення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

7. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он-
рс особисто або через повноважених представни ів

протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он рс
за адресою: 01044, м. Київ в л. Хрещати ,36, аб. 611,
тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (понеділо — п'ят-
ниця 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 інфор-
мації щодо об'є тів інвест вання звертатись за адре-
сою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36 аб. 611,
тел. 202-72-66, 202-76-78, 202-72-50 (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
нов дат проведення он рс .

№ п/п Назва Одиниця
вимір Кіль ість

1. Площа заб дови м2 822

2.
Б дівельний об'єм, том числі:

- надземна частина
- підземна частина

м3
28817
25317
3500

3.

За альна площа, том числі:
- підземний поверх
- перший поверх
- др ий поверх
- типові поверхи (з 3 по 8 поверх)

м2

7010
1070
634
758
4548

4. Площа підземної стоян и м2 760

5. Кіль ість машиномісць підземної стоян и м/м 19

6. Площа від ритої автостоян и (5 м/м) м2 74,3

7. Площа мощення трот ар м2 190

8. Площа асфальтно о по риття м2 420

2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на заст пни ів олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації з ідно з розподілом обов’яз ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

КК
ОО
ЛЛ
ЬЬ
ОО
РР
ОО
ПП
ОО
ДД
ІІ
ЛЛ  

КК
ОО
ЛЛ
ЬЬ
ОО
РР
ОО
ПП
ОО
ДД
ІІ
ЛЛ  

Кольороподіл А2 

(формат 

660х560 мм)

01034, Київ,

вул. Володимир�

ська, 51�а,

репроцентр 

газети «Хрещатик».

repro.kreschatic.kiev.ua



ÄÎÇÂ²ËËß
Хрещатик 8 22 січня 2014 року

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

схід

вели а
дорожня с м а

ан л. поет-
романти 19 ст.

“Вернер” Х
меморіальний
пам`ятни

одиниця
довжини

(франц. стар.)

місце в храмі,
звід и

ви олош ють
проповіді

воїн ле ої
авалерії,

озброєний
списом

піщаний
наносний
підвод. вал

ит. д ховий
м з. інстр мент Р

жовтозем

бо природи,
оханий Кібели

(міф.)

літера ирилиці

япон.
ал о ольний

напій Е
дорожній мішо

о ліст

додат овий
вірш в сонеті Щ

столиця
Норве ії

метод
випроб вання

(на .)

містеч о біля
Ма адана
(Росія)

на а (вплив на
еволюцію
людства)

дія, чино А
офіційне
звернення
(диплом.)

ремніє-
ор анічна
спол а

вода в п стелі

автомобіль для
зма ань

ірсь ий хребет
Франції Т

інців а
людини

стара назва
лез инів

мар а літа а

свята на честь
Юпітера И

р.
письменни
“Камінний

хрест”, “Земля”

с спільна р па
(Індія)

село в
Узбе истані К

Температура —9°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура —9°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура —11°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 85 %
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1918 — ó áóäèíêó Ïåäàãîã³÷íî-
ãî ìóçåþ â Êèºâ³ ïî÷àëîñü çàêðè-
òå çàñ³äàííÿ Ìàëî¿ Ðàäè, íà ÿêî-
ìó áóëî çàòâåðäæåíî IV Óí³âåð-
ñàë, ùî ïðîãîëîñèâ Óêðà¿íó íåçà-
ëåæíîþ äåðæàâîþ.

1963 — Ôåäåðàëüíèé êàíöëåð
ÔÐÍ Êîíðàä Àäåíàóåð ³ ïðåçè-
äåíò Ôðàíö³¿ Øàðëü äå Ãîëëü ï³ä-
ïèñàëè ó Ïàðèæ³ ôðàíêî-í³ìåöü-
êèé äîãîâ³ð ïðî äðóæáó (ªë³ñåé-
ñüêèé äîãîâ³ð).

1970 — â³äáóâñÿ ïåðøèé ðåãó-
ëÿðíèé ïîë³ò "Áî¿íãà 747" ç ïàñà-
æèðàìè íà áîðòó — ë³òàê âèëåò³â
ç Íüþ-Éîðêà ³ ÷åðåç ø³ñòü ç ïî-
ëîâèíîþ ãîäèí ïðèçåìëèâñÿ â
Ëîíäîí³.

1980 — çà êðèòèêó ðàäÿíñüêî¿
³íòåðâåíö³¿ â Àôãàí³ñòàí³ ó Ìîñ-
êâ³ çààðåøòîâàíî àêàäåì³êà Àí-
äð³ÿ Ñàõàðîâà, îäíîãî ç òâîðö³â
ðàäÿíñüêî¿ âîäíåâî¿ áîìáè.

1987 — Ô³ë Äîíàõüþ ñòàâ ïåð-
øèì àìåðèêàíñüêèì âåäó÷èì, ÿêèé
ïðîâ³â òåëåâ³ç³éí³ òîê-øîó â ÑÐÑÐ.
Äîíàõüþ â³â ïåðåäà÷³ ç Ëåí³íãðàäà,
Êèºâà òà Ìîñêâè ó ïðÿìîìó åô³ð³
íà ÑØÀ, à ðàäÿíñüê³ ãëÿäà÷³ ïîáà-
÷èëè ö³ øîó ëèøå ÷åðåç ð³ê.

2010 — Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³ê-
òîð Þùåíêî ï³äïèñàâ Óêàç ïðî
ïðèñâîºííÿ ïðîâ³äíèêîâ³ ÎÓÍ
Ñòåïàíîâ³ Áàíäåð³ çâàííÿ Ãåðîÿ
Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Американцям запропону�
вали придбати єдино�
рогів, повідомляє UPI.

Відповідне оголошення було
розміщене на сайті Craiglist.
Хто саме став автором цього
повідомлення, не вказується.
Відомо лише, що він живе у
штаті Нью�Гемпшир.

У оголошенні сказано, що на продаж

виставлені трирічний самець і п'яти�

річна самка єдинорога. Купити їх мож�

на за 930 тисяч доларів кожного. Як

підкреслюється в оголошенні, про тва�

рин піклувалися з самого моменту їх

народження, вони є чистокровними і

породистими. Записатися в чергу на

купівлю дивовижних створінь можна,

зв'язавшись з автором оголошення.

При цьому він зазначив, що заявки

прийматимуться тільки від серйозно

настроєних потенційних покупців тва�

рин. Скільки людей вже відгукнулися

на оголошення, не повідомляється.

Єдиноріг — міфічна істота, яка за�

звичай зображається у вигляді коня з

рогом, що росте з центру лоба. Ці ство�

ріння, перші згадки про яких датують�

ся V століттям до нашої ери, символі�

зують цнотливість. Однороги фігуру�

ють в оповідях і міфах

Американці зможуть у себе вдома
тримати єдинорогів

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 22 ñ³÷íÿ

ОВНИ, про спо ій заб дьте, вас че ає іспит на
еройство та дипломатичність поєдин зі сприт-
ним і сильним с противни ом. Предметом онфлі -
т може стати територія, бізнес, лієнт ра, ідеоло-
ічне підґр нтя. Йдіть на омпроміс, нама аючись
вирішити все мирним шляхом.
ТЕЛЬЦІВ очі є чимало роботи форс-мажорній

атмосфері. Я що ви зви ли до та о о шалено о
темп , тим ліпше, а оли ні, при от йтеся до "зем-
летр с ", де проблеми зростатим ть лавиноподіб-
ним чином: можлива зміна роз лад , реор анізація
робочо о місця або йо о технічне переобладнання.
БЛИЗНЯТА, дов ола все ипить і вир є, але вам

це до сна и, різноманітні при оди тіль и стим лю-
ють д х, тож б дете на ребені спіх . Події дня
сприяють бізнес , творчом роз віт , динамічній
роботі, реалізації інноваційних зад мів, зав'яж ться
др жні стос н и з ори інальними особами.
РАКИ, хочете мир та щастя, смиріть амбіційно-

о оня, що мчить над прірвою! Хист дипломата
плюс дост п до джерел важливої інформації нині є
золотим озирем б дь-я ій рі. Я що ви не д же
ом ні абельні чи мало обізнані, зростає віро ід-
ність не ативно о рез льтат подій.
У ЛЕВІВ день шалених дис сій. Ви — борець за

справедливість (до бій и) і отові впл татися деба-
ти, щоб підтримати особ , я ій щиро довіряєте і вбо-
ліваєте за неї всім серцем, заб вши про власні інте-
реси. В дорозі або в процесі роботи при от йтеся до
непередбачених, але переборних тр днощів.
ДІВИ, знайте мір , не беріть на себе зайві обо-

в'яз и. Я що прибор аєте бажання отримати все
відраз і проявите врівноваженість, то матимете о-
ристь від обставин. Ви здатні інстин тивно визнача-
ти свою ніш в сит ації і не спо шати долю.
ТЕРЕЗИ, ваші запити рост ть, я на дріжджах,

втім, сі плани реаліз ються, ви б дете ероєм, за-
ре оменд вавши себе відмінно я інтеле т ал, ж р-
наліст, про раміст, онс льтант, посередни , ми-
тець, дизайнер.
СКОРПІОНАМ знадобиться витривалість, това-

рись ість, оперативність, міння рати в оманді.
Інертних осіб жде фіас о. Перенапр ження виправ-
дане, я що певнені в міцній основі прое т та на-
дійності партнерів. Робіть справи з чистою совістю
без афер, на за онних підставах.
СТРІЛЬЦІ, п тів ою щасливе завтра стане др же-

любність. Спіл йтеся, від ривайте один одном д ш .
Я що є оле тивна проблема, не відмежов йтеся, а
до ладіть ма сим м з силь для її вирішення. Ідея рів-
ності, справедливості, братства є для вас святою.
КОЗЕРОГИ ризи ють стати жертвами власно о

нів , ревнощів, заздрості. Анало ічні я ості про-
явить стосовно вас оточення. Ба атьом "пощастить"
потрапити в жорна непередбачених сит ацій ( он-
ренції, модернізацій), що стане справою честі
спішно вибратися з тої паст и.
ВОДОЛІЇ, робочом офісі сейсмічна обстанов-

а, не пані йте, шансів вийти з неї без втрат і навіть
з приб т ом вас більше. Непередбачений поворот
обставин піде на ористь: з мієте отримати для се-
бе орисний ро або зав'язати нові онта ти, де
най ращою зброєю б д ть острий роз м, мобіль-
ність, сміливість, ер диція, ом ні абельність.
РИБИ переб ватим ть полоні психоло ічно о

вплив , що за рож є їм піддатися масовій істерії,
том ліпше б ти стороннім спостері ачем й не
приймати часті особисто. Зайвий раж на п бліці
перетвориться на мін , я ви під ладете під ф нда-
мент сво о щастя
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