
На службі у киян
Новопризначений голова КМДА найперше зосередить 
увагу на прийнятті достойного бюджету столиці на цей рік

Прийняти бюджет Києва

вимагає від нового голови

КМДА Володимира Макеєн�

ка Прем’єр�міністр Микола

Азаров. Про це він заявив,

представляючи нового очіль�

ника колективу міськадмініс�

трації в суботу, 25 січня. “Ро�

боти щодо розвитку нашої

столиці необхідно продовжу�

вати. Ці події, які зараз відбу�

ваються, не триватимуть віч�

но, вони закінчаться, а ки�

янам тут жити, працювати,

навчати дітей. І тому я хотів

би побажати керівництву міс�

та активно й наполегливо

працювати на цьому терені.

Звичайно, зараз першочерго�

вим завданням є прийняття

збалансованого бюджету сто�

лиці і продовження виконан�

ня всіх тих заходів, які ми за�

планували”,— сказав Пре�

м’єр� міністр.

Як повідомив “Хрещатику”

перший заступник голови

КМДА Анатолій Голубченко,

який до цього виконував обо�

в’язки голови, головний фі�

нансовий документ столиці

переданий на розгляд депута�

там Київради та наразі прохо�

дить обговорення в комісіях.

“Депутати розглядають по�

казники, і коли всі висновки

будуть готові, ми винесемо

бюджет на сесію Київради. Я

думаю, що це відбудеться вже

на початку лютого”,— сказав

він та додав, що показники

головного фінансового доку�

менту столиці кращі, порів�

няно з минулим роком. Таким

чином, додаткові кошти бу�

дуть спрямовані на капітальні

видатки з будівництва, збере�

ження надбавок освітянам та

медикам, збільшення статут�

ного фонду КП “Київпас�

транс” для своєчасної ком�

пенсації різниці в тарифах.

Володимир Макеєнко вже

розпочав поточну роботу у

столичній адміністрації щодо

життєзабезпечення міста.

Зокрема вчора була проведе�

на розширена апаратна нара�

да за участі керівників депар�

таментів та комунальних під�

приємств міста. “Я хочу подя�

кувати за виявлену довіру

Президенту України, уряду,

громадянам та колегам. Я

маю великий досвід політич�

ної роботи, а точніше 23 роки.

Ви — шалений досвід у вико�

навчій справі. І я перекона�

ний, що це поєднання забез�

печить нам успіх і ми разом

створимо такі умови, щоб

місто могло нормально пра�

цювати”,— наголосив пан

Макеєнко та запевнив, що ні�

яких кадрових ротацій в

міськадміністрації не буде.

На апаратній нараді розгля�

нули два важливі для міста

питання — очищення терито�

рії столиці від снігу та ство�

рення централізованої функ�

ції замовника будівельних ро�

біт транспортної інфраструк�

тури. За словами заступника

голови КМДА Михайла Кос�

тюка, Київ вдало впорався з

першими рясними снігопада�

ми минулого тижня. Так, що�

дня на вулицях міста працю�

вало в середньому близько

300 одиниць спецтехніки.

При цьому оперативно роз�

чищалися всі основні магіс�

тралі в місті, у районах органі�

зували прибирання міжквар�

тальних проїздів та прибудин�

кових територій. Аби кому�

нальникам було зручніше

прибирати центральну части�

ну Києва, на 16�ти вулицях

було запроваджено паркуван�

ня по парних та непарних

днях. Оскільки опади не були

дуже рясними, а працівники

оперативно справлялися зі

своїми завданнями, не обме�

жувався і в’їзд великогабарит�

ного транспорту до території

міста. Загалом з початку зи�

мового періоду зі столичних

автошляхів було вивезено

більше 17�ти тисяч тонн снігу.

За інформацією КК “Київ�

автодор”, Київ готовий до по�

дальших викликів погоди.

Так, запасів піщано�соляної

суміші та паливно�мастиль�

них матеріалів місту виста�

чить на півтора тижні затяж�

них снігопадів.

Окрім того, вже найближ�

чим часом у Києві буде ство�

рена централізована функція

замовника будівельних робіт

транспортної інфраструкту�

ри. За словами Михайла

Костюка, це дасть змогу ви�

рішити одразу низку проб�

лемних питань, з яким нара�

зі доводиться зіштовхуватися

в Києві при будівництві

транспортних об’єктів. А са�

ме: об’єднати три служби за�

мовника, які діють у різних

підрозділах транспортного

блоку міськадміністрації, та

оптимізувати видатки на ка�

пітальне будівництво для до�

сягнення максимального ре�

зультату. “Відсутність ком�

плексного підходу при будів�

ництві, наприклад, станції

метро “Теремки” призвела

до того, що ми отримали

якісну станцію підземки. Од�

нак зовсім не продуманий ні

благоустрій навколо об’єкту,

ні його подальший розвиток

у цілому. Не розв’язано пи�

тання й паркувальних місць

чи пересадки на інші види

транспорту”,— роз’яснює

пан Костюк. Ще один такий

приклад необхідності ство�

рення єдиного центру — ви�

рішення транспортної проб�

леми на житловому масиві

Троєщина, де нині окремо

планується та фінансується

будівництво мостового пере�

ходу та метрополітену, від�

сутнє чітке планування до�

рожньої інфраструктури і лі�

ній метро на Правому березі.

Окрім того, зовсім не розгля�

даються питання вирішення

транспортної проблеми за

допомогою, наприклад,

трамваю, а не метрополітену.

Тож, враховуючи європей�

ський досвід з вирішення

транспортних питань, наявні

функції будуть централізова�

ні та об’єднані в одне кому�

нальне підприємство. Відпо�

відне розпорядження було

підписано ще в п’ятницю, 24

січня. Така оптимізація до�

зволить економити й бю�

джетні кошти — близько 3

млн грн лише цього року, які

планують використати на ка�

пітальне будівництво транс�

портних об’єктів

Володимир Ма еєн о вже розпочав поточн робот столичній адміністрації щодо життєзабезпечення міста

Медики допомагають 
учасникам акцій протесту

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ,
ñòàíîì íà 6.00 27 ñ³÷íÿ (ç 6.00 26 ñ³÷íÿ) äî áðèãàä øâèäêî¿
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè çâåðíóëîñÿ 6 ó÷àñíèê³â àêö³é ïðîòåñòó â
öåíòð³ ñòîëèö³, ç ÿêèõ ãîñï³òàë³çîâàíî 4 îñîáè. Ñåðåä ïðè-
÷èí çâåðíåííÿ — ïñèõ³÷í³ ðîçëàäè, äâîá³÷íà ïíåâìîí³ÿ, ñòàí
ï³ñëÿ ñóäîì òà ñòàí â³äì³íè àëêîãîëþ, óñêëàäíåíèé ñóäîìà-
ìè. Ðàí³øå, 25 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó, î 10.47 ó êè¿âñüê³é ë³êàðí³
ïîìåð ó÷àñíèê ìàñîâèõ çàõîä³â. Ïîìåðëèé ç ïîðàíåííÿì
ãðóäíî¿ êë³òèíè áóâ äîñòàâëåíèé áðèãàäîþ øâèäêî¿ ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè äî â³ää³ëåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàð-
í³ ¹ 17 22 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó. Ïîïðè äâ³ ïðîâåäåí³ îïåðàö³¿ òà
âñ³ çóñèëëÿ ìåäèê³â âðÿòóâàòè ëþäèíó íå âäàëîñÿ. Òåëåôîí
"ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿" ùîäî ãîñï³òàë³çîâàíèõ: 15-03

Забруднення викидами — 
загроза здоров’ю

ÃÓ Äåðæñàíåï³äñëóæáè ó ì. Êèºâ³ çàñòåð³ãàº — ó ì³ñöÿõ
ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ àêö³é íà âóë. Ãðóøåâñüêîãî óòâîðèëîñü
äæåðåëî ìàñèâíîãî çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ âè-
êèäàìè øê³äëèâèõ äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäåé ðå÷îâèí, ó êîë³ ðàä³-
óñîì 1 êì çàô³êñîâàíå ñóòòºâå ïåðåâèùåííÿ íîðì âì³ñòó îò-
ðóéíèõ ðå÷îâèí â³ä òðüîõ äî ìàéæå øåñòè ðàç³â. ßê ðîçïî-
â³â çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Êîðæ, çà äàíèìè ôàõ³â-
ö³â ì³ñüêñàíåï³äñëóæáè, õ³ì³÷í³ ñïîëóêè, ÿê³ óòâîðþþòüñÿ
ïðè ñïàëþâàíí³ àâòîìîá³ëüíèõ øèí, º äæåðåëîì ï³äâèùåíî¿
íåáåçïåêè äëÿ ëþäèíè — ïðè ¿õ çãîðàíí³ â ïîâ³òðÿ âèä³ëÿº-
òüñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü òîêñè÷íèõ ðå÷îâèí (ä³îêñèí ñ³ðêè òà
àçîòó, âóãëåâîäí³ íåàðîìàòè÷íîãî ðÿäó, àë³ôàòè÷í³ àì³íè,
ôåíîëè, ôîðìàëüäåã³äè òîùî). Ïåðåâèùåííÿ ð³âí³â ê³ëüêîñò³
òîêñè÷íèõ ðå÷îâèí â ïîâ³òð³ ìîæå ïðèçâåñòè äî íåãàòèâíî-
ãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ, ðîçâèòêó çàõâîðþâàíü ëåãåíü, êðîâ³,
ïå÷³íêè, íåðâîâî¿ ñèñòåìè, ó ò. ÷. îíêîçàõâîðþâàíü. Ó çîí³
íåáåçïåêè — ãîòåë³, çàêëàäè ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íà-
ñåëåííÿ ó öåíòð³. Íàðàç³ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ òèì÷àñîâî¿ çà-
áîðîíè ïåðåáóâàííÿ ä³òåé ó ÄÍÇ ¹ 498 íà âóëèö³ ²íñòèòóò-
ñüê³é, 14-À òà ÇÍÇ ¹ 94 íà âóë. Îëüãèíñüê³é, 2/4

У КМДА підготували розпорядження 
про зниження тарифів

Íà âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Êàáì³íó â³ä 30.12.2013 ¹ 951 “Ïðî
çíèæåííÿ ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç” ó ñòîëè÷í³é äåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ ï³äãîòîâëåíèé ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31 òðàâíÿ
2011 ð. ¹ 859”. Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ
çìåíøåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âèêîíàâöÿì äëÿ ðîçðà-
õóíê³â ç áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè òà ³íøèìè ñïîæèâà÷àìè â
çîí³ ïîñòà÷àííÿ ÏÀÒ “Êè¿âåíåðãî”. Ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ äîêóìåíò
íàáåðå ÷èííîñò³ ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ. Ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííî-
ñò³ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâåöü ïîñëóã íå ìåíøå í³æ çà
15 äí³â äî ìîìåíòó ââåäåííÿ ó ä³þ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî ¿õíþ çì³íó
ñïîæèâà÷³â ç ïîñèëàííÿì íà ðîçïîðÿäæåííÿ. Òàðèôè ââîäÿòü-
ñÿ ó ä³þ ç ïåðøîãî ÷èñëà íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ ñïëèâàííÿ
òåðì³íó ïîâ³äîìëåííÿ ñïîæèâà÷³â ïðî çì³íó òàðèô³â

Невідомі розгромили майно 
спеціалізованої школи

Ó Äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó ïîâ³äîìè-
ëè, ùî â í³÷ ç 23 íà 24 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó áëèçüêî 01.30 íåâ³äî-
ì³ îñîáè ïðîíèêëè íà òåðèòîð³þ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 94
“Åëëàäà”, ùî íà âóë. Îëüãèíñüê³é, 2/4, çëàìàâøè âõ³äí³ âîðî-
òà. “Çà ñëîâàìè îõîðîíöÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, äåê³ëüêà äå-
ñÿòê³â îñ³á, ïîòðàïèâøè íà éîãî òåðèòîð³þ, ïî÷àëè ðóéíóâà-
òè ìàéíî ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà
íàìàãàëèñü çëàìàòè äâåð³ áóä³âë³ øêîëè. Íåâ³äîìèìè áóëè
çíÿò³ òà âèíåñåí³ ïðèÿìêè (íàêðèòòÿ ï³äâàëüíèõ â³êîí) ó
ê³ëüêîñò³ 16-òè øòóê, ïîøêîäæåí³ áàêè äëÿ ñì³òòÿ òà âîðî-
òà”,— ïîâ³äîìèëà äèðåêòîð íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Â³êòîð³ÿ
Êóçüìåíêî. Âîíà òàêîæ çàóâàæèëà, ùî îäðàçó æ çâåðíóëàñÿ
äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ç ïðîõàííÿì âæèòè âñ³õ ìîæëè-
âèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.
Íàðàç³ ó ñïåö³àë³çîâàí³é øêîë³ ¹ 94 “Åëëàäà” íà óðîêàõ ïðè-
ñóòí³ ó÷í³, ÿêèì çàáåçïå÷åíèé ïîâíîö³ííèé íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíèé ïðîöåñ. “Ïåðåêîíàíà, ùî ó ñèòóàö³¿, ÿêà íèí³ ñêëàëà-
ñÿ, óñ³ ïîâèíí³ óñâ³äîìèòè, ùî äèòÿ÷³ ñàäî÷êè, øêîëè òà ³í-
ø³ íàâ÷àëüí³ óñòàíîâè — öå òåðèòîð³ÿ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ïîçà
ïîë³òèêîþ”,— çàçíà÷èëà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íà-
óêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Îêñàíà Äîáðîâîëüñüêà
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Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

К
иїв, як і вся Україна нині, опинився в
складній ситуації, вихід із якої лежить
у політичній площині. Тож основним
завданням столичної влади вже про�

тягом понад двох місяців залишається забез�
печення сталої роботи усіх служб міста. До�
тримуватиметься такого курсу і новопризна�
чений голова КМДА Володимир Макеєнко.
Серед першочергових завдань на новій поса�
ді — прийняття бюджету столиці на поточний
рік.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Продовження.
Почато�
№6(1275)
за
24
січня
2014
ро��

34. 33763�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
19+700 (розподільча смуга)

35. 33773�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
19+900 (розподільча смуга)

36. 33764�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
19+800 (розподільча смуга)

37. 33772�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
18+700 (розподільча смуга)

38. 33809�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т�10�27,
Київське півкільце км 13+370
(розподільча смуга)

39. 33771�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
20+600 (розподільча смуга)

40. 33766�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
20+700 (розподільча смуга)

41. 33770�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
21+000 (розподільча смуга)

42. 33767�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
21+100 (розподільча смуга)

43. 33769�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
21+200 (розподільча смуга)

44. 33768�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
21+300 (розподільча смуга)

45. 33813�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
21+600 (розподільча смуга)

46. 33815�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
23+500 (розподільча смуга)

47. 33816�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
23+800 (розподільча смуга)

48. 33817�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
24+400 (розподільча смуга)

49. 33818�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
23+700 (розподільча смуга)

50. 33842�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
23+600 (розподільча смуга)

51. 33840�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
23+400 (розподільча смуга)

52. 33819�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
23+300 (розподільча смуга)

53. 33820�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
23+200 (розподільча смуга)

54. 33821�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
23+100 (розподільча смуга)

55. 33822�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
23+000 (розподільча смуга)

56. 33823�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
22+900 (розподільча смуга)

57. 33824�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
22+800 (розподільча смуга)

58. 33825�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
22+700 (розподільча смуга)

59. 33826�13 ТОВ "АЛЬТАІСІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
22+600 (розподільча смуга)

60. 33839�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
22+500 (розподільча смуга)

61. 33827�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
22+300 (розподільча смуга)

62. 33828�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
22+400 (розподільча смуга)

63. 33838�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
22+200 (розподільча смуга)

64. 33829�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
22+100 (розподільча смуга)

65. 33830�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
22+000 (розподільча смуга)

66. 33831�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
23+900 (розподільча смуга)

67. 33843�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
24+000 (розподільча смуга)

68. 33832�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
21+900 (розподільча смуга)

69. 33833�13 ТОВ "АЛЬТАІСІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
21+800 (розподільча смуга)

70. 33834�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
21+700 (розподільча смуга)

71. 33841�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
24+700 (розподільча смуга)

72. 33835�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
24+600 (розподільча смуга)

73. 33844�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
24+500 (розподільча смуга)

74. 33836�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
24+300 (розподільча смуга)

75. 33837�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
24+200 (розподільча смуга)

76. 33814�13 ТОВ "АЛЬТАІС ІНВЕСТ" Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М�03
Київ�Харків�Довжанський км
24+100 (розподільча смуга)

77. 33748�13 ПрАТ СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ЕЙГОН
ЛАЙФ УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,8 Подільський район, вул.
Хорива, 1
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78. 33793�13 ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО
"ФУРШЕТ ЦЕНТР"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

4,16 Дніпровський район, вул.
Сосюри, 6

79. 33854�13 ТОВ "МЛ "ДІЛА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,28 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект,
42

80. 33853�13 ТОВ "МЛ "ДІЛА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,28 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект,
42

81. 33914�13 ТОВ "Двері Білорусії" Щит на фасаді
будинку (беклайт)

18 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 6, 
корпус 5

82. 38485�13 ПАТ "Платинум Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,5 Голосіївський район, вул.
Червоноармійська, 114

83. 38466�13 ТОВ "Двері Білорусії" Щит на фасаді
будинку (беклайт)

18 Солом'янський район, бульв.
Чоколівський, 9/13

84. 38546�13 ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО
"ФУРШЕТ ЦЕНТР"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

35 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект,
66

85. 38549�13 ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО
"ФУРШЕТ ЦЕНТР"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

35 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект,
66

86. 38545�13 ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО
"ФУРШЕТ ЦЕНТР" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді 

17,36 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект,
66 

87. 38548�13 ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО
"ФУРШЕТ ЦЕНТР" 

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди 

35 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект,
66 

88. 38547�13 ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО
"ФУРШЕТ ЦЕНТР" 

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди 

35 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект,
66 

89. 38550�13 ФО�П Закар'ян Каріне
Левонівна 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді 

1,5 Шевченківський район, вул.
Жилянська, 23/126�А 

90. 38495�13 ПАТ "Райффайзен
банк Аваль" 

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді 

1,95 Дарницький район, вул.
Бориспільська, 34 

91. 38498�13 ПАТ "Райффайзен
банк Аваль" 

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді 

1,95 Голосіївський район, вул.
Амурська, 8 

92. 38501�13 ПАТ "Райффайзен
банк Аваль" 

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді 

1,95 Дарницький район, вул.
Севастопольська, 7/13 

93. 38536�13 ПАТ "Райффайзен
банк Аваль" 

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді 

1,95 Шевченківський район, вул.
Тургенєвська, 59 

94. 38500�13 ПАТ "Райффайзен
банк Аваль" 

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді 

1,95 Солом'янський район, вул.
Солом'янська, 3 

95. 38538�13 ПАТ "Райффайзен
банк Аваль" 

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,95 Деснянський район, вул.
Милославська, 43�А

96. 38497�13 ПАТ "Райффайзен
банк Аваль"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,95 Дніпровський район, вул.
Луначарського, 16/4

97. 38496�13 ПАТ "Райффайзен
банк Аваль"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,95 Дарницький район, вул.
Здолбунівська, 7

98. 38601�13 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,2875 Дніпровський район, бульв.
Перова, 22

99. 38604�13 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,2875 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 46�А

100. 38673�13 ПАТ "Райффайзен
банк Аваль"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,2875 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 32

101. 38680�13 ФО�П Абдулгазієва
Музделіфе Енверовна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,06 Шевченківський район, вул.
Бориса Грінченка, 4

102. 38679�13 ФО�П Абдулгазіев
Наріман Серверович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,926 Шевченківський район, вул.
Бориса Грінченка, 2

103. 38744�13 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,5 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 26

104. 38760�13 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,1 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 26

105. 38748�13 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,2875 Деснянський район, вул.
Теодора Драйзера, 6

106. 38761�13 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

20 Дніпровський район,
Дніпровська набережна, 7

107. 38747�13 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,2875 Дарницький район, вул.
Декабристів, 12/37

108. 38745�13 ПАТ "РАИФФАИЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Дарницький район,
Харківське шосе, 201�203

109. 38750�13 ПАТ "РАИФФАИЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5 Шевченківський район, вул.
Пирогова, 7

110. 38757�13 ПАТ "РАИФФАИЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Дарницький район,
Харківське шосе, 201�203

111. 38746�13 ПАТ "РАИФФАИЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Святошинський район, просп.
Перемоги, 89�А

112. 38758�13 ПАТ "РАИФФАИЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Дарницький район, вул.
Севастопольська, 7/13

113. 38743�13 ПАТ "РАИФФАИЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,2875 Печерський район, вул.
Мечникова, 2�А

114. 38790�13 ФО�П Бурлай Віктор
Віталійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,5 Шевченківський район, вул.
Артема, 72

115. 38811�13 ПАТ "РАИФФАИЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,2875 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 24

116. 38815�13 ПАТ "ПІРЕУС БАНК
МКБ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,722 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 40

117. 38853�13 ПАТ Комерційний
банк "ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Шевченківський район, вул.
Леонтовича, 1

118. 38852�13 ПАТ Комерційний
банк "ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

09 Шевченківський район, вул.
Леонтовича, 1

119. 38884�13 ПрАТ "Страхова
компанія "УНІКА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,428 Шевченківський район, вул.
Обсерваторна, 13/15

120. 38876�13 ПАТ "Перший
Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

056 Дарницький район, вул.
Княжий�Затон, 2/30, літера А

121. 38869�13 ПАТ "Перший
Український
Міжнародний банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

072 Дарницький район, вул.
Княжий�Затон, 2/30, літера А

122. 38904�13 ТОВ
"ЄВРОЖИТЛОГРУП"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

105 Голосіївський район, вул.
Льва Толстого, 57

123. 38938�13 ФО�П Бахмат Раїса
Борисівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,6 Печерський район, вул.
Хрещатик, 29

124. 38974�13 ПАТ "ФІДОБАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

03784 Шевченківський район, вул.
Олеся Гончара / вул.
Гоголівська, 76/2�А

125. 38975�13 ПАТ "ФІДОБАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,33 Шевченківський район, вул.
Олеся Гончара / вул.
Гоголівська, 76/2�А

126. 38971�13 ПАТ "ФІДОБАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

03784 Голосіївський район, вул.
Горького, 97

127. 38976�13 ПАТ "ФІДОБАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,33 Голосіївський район, вул.
Горького, 97

128. 38992�13 ПАТ "БАНК СІЧ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Дарницький район, вул.
Здолбунівська, 3

129. 38999�13 ПАТ "ФІДОБАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,26 Шевченківський район, вул.
Олея Гончара, 76/2�А

130. 39008�13 ФО�П Адамян Галина
Миколаївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,7 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 10�А,
корпус 6

131. 38996�13 ПАТ "ПІРЕУС БАНК
МКБ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,33 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 9

132. 39049�13 ТОВ "Дюденко Київ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

11,34 Дарницький район, вул.
Єлизавети Чавдар, 7

133. 39048�13 ТОВ "Дюденко Київ" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

10166 Дарницький район, вул.
Єлизавети Чавдар, 7

134. 39077�13 ФО�П Дюденко
В'ячеслав Леонтійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,0325 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 12

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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Хрещатик 4 28 січня 2014 року

Про деякі питання проектування 
та виконання будівельних робіт по об'єкту 

"Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 
Бортницької станції аерації"

Розпорядження № 2342 від 26 грудня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самовряду


вання в Україні", Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", з метою ефективного управ

ління будівництвом об'єкта' "Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації", в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.
Ком�нальном�
підприємств�
"Дире�ція
з

�апітально�о
 б�дівництва
 та
 ре�онстр��ції

"Київб�дре�онстр��ція"
(далі —
КП
"Київб�д-

ре�онстр��ція")
 забезпечити
 завершення

розроб�и
 та
 затвердження
 в
 �становленом�

поряд��
 прое�тно-�ошторисної
 до��ментації

по
об'є�т�
"Ре�онстр��ція
дамб
м�лових
полів

№ 1
та
№ 2
Бортниць�ої
станції
аерації".

2.
КП
"Київб�дре�онстр��ція"
передати
Де-

партамент�
житлово-�ом�нальної
інфрастр��-

т�ри
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ра-

ди
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

затверджен�
 прое�тно-�ошторисн�
 до��мен-

тацію,
 позитивний
 е�спертний
 звіт
 ДП

"У�рдержб�де�спертиза"
та
інші
до��менти
по

об'є�т�
 "Ре�онстр��ція
 дамб
 м�лових
 полів

№ 1
та
№ 2
Бортниць�ої
станції
аерації".

3.
 Визначити
 Департамент
 житлово-�ом�-

нальної
 інфрастр��т�ри
 ви�онавчо�о
 ор�ан�

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

жавної
 адміністрації)
 замовни�ом
 ви�онання

б�дівельних
 робіт
 по
 об'є�т�
 "Ре�онстр��ція

дамб
м�лових
полів
№ 1
та
№ 2
Бортниць�ої

станції
аерації".

4.
 Департамент�
 житлово-�ом�нальної
 ін-

фрастр��т�ри
 ви�онавчо�о
 ор�ан�
 Київсь�ої

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

міністрації):

4.1.
Після
ви�онання
п�н�т�
2
цьо�о
розпо-

рядження
 визначити
 підрядн�
 ор�анізацію

для
 ви�онання
 б�дівельних
 робіт
 по
 об'є�т�

"Ре�онстр��ція
 дамб
 м�лових
 полів
 № 1
 та

№ 2
Бортниць�ої
станції
аерації"
в
�становле-

ном�
поряд��.

4.2.
Під
час
��ладання
до�овор�
підряд�
по

об'є�т�
 "Ре�онстр��ція
 дамб
 м�лових
 полів

№ 1
та
№ 2
Бортниць�ої
станції
аерації"
пе-

редбачити
�мови
щодо
надання
підрядни�ом

�арантій
я�ості
ви�онаних
робіт
та
встанови-

ти
�арантійні
стро�и
е�спл�атації
об'є�та.

4.3.
Забезпечити
дотримання
 вимо�
 за�о-

нодавства
 У�раїни
 щодо
 поряд��
 ви�онання

під�отовчих
і
б�дівельних
робіт.

4.4.
Забезпечити
ви�онання
робіт
по
об'є�-

т�
"Ре�онстр��ція
дамб
м�лових
полів
№ 1
та

№ 2
Бортниць�ої
станції
аерації"
та
прийнят-

тя
об'є�т
в
е�спл�атацію
в
�становленом�
по-

ряд��.

5.
 Департамент�
 �ом�нальної
 власності


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

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції)
забезпечити
в
�становленом�
поряд��
за-

рах�вання
 майна
 до
 �ом�нальної
 власності

територіальної
�ромади
міста
Києва
після
за-

вершення
робіт,
зазначених
�
п�н�ті
4
цьо�о

розпорядження.

6.
Департамент�
житлово-�ом�нальної
 ін-

фрастр��т�ри
 ви�онавчо�о
 ор�ан�
 Київсь�ої

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

міністрації)
подати
�
встановленом�
поряд��

до
 Департамент�
 е�ономі�и
 та
 інвестицій

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

(Київсь�ої
 місь�ої
 державної
 адміністрації)

відповідні
 інвестиційні
пропозиції
до
прое�-

тів
про�рам
е�ономічно�о
і
соціально�о
роз-

вит��
міста
Києва
на
2014
рі�
та
на
наст�пні

ро�и.

7.
 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
 25
 липня
 2013
 ро��
№ 1258

"Про
визначення
�ом�нально�о
підприємства

"Дире�ція
 з
 �апітально�о
 б�дівництва
 та
 ре-

�онстр��ції
 "Київб�дре�онстр��ція"
 замовни-

�ом
 б�дівництва
 об'є�та
 �ом�нально�о
 при-

значення
"Ре�онстр��ція
дамб
м�лових
полів

№ 1
 та
 № 2
 Бортниць�ої
 станції
 аерації"
 в

частині
 ф�н�цій
 замовни�а
 ви�онання
 б�ді-

вельних
робіт.

8.
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

Про відрядження
до м. Відень (Австрійська Республіка)

Розпорядження № 5 від 8 січня 2013 року
Відповідно до Указу Президента України від 28.08.93. № 357/93 "Про службові відрядження за кордон по


садових осіб органів виконавчої влади", згідно з Програмою зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на
2009
2014 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 18.06.2009 № 628/1684, на запрошення
компанії “Євромані Інстітьюшіонал Інвестор ПіЕлСі" з метою участі в засіданні конференції країн Централь

ної та Південно
Східної Європи та проведення зустрічей з представниками фінансових кіл європейських
країн, рейтингових агентств:

1.
 Відрядити
 до
 м.
 Відень �
 період
 з

13.01.2014
до
16.01.2014:

–
Падал��
Ві�тора
Михайловича
–
першо�о

заст�пни�а
 дире�тора
 Департамент�
 фінан-

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

(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації):

–
Хіміча
Артема
Р�слановича
–
�оловно�о

спеціаліста
 відділ�
 прото�ол�
 �правління

міжнародних
 зв’яз�ів
 апарат�
 ви�онавчо�о

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

місь�ої
державної
адміністрації).

2.
Київсь�ій
місь�ій

державній
адміністра-

ції
 (апарат�
 ви�онавчо�о
 ор�ан�
 Київсь�ої

місь�ої
ради)
відповідно
до
чинно�о
за�оно-

давства
забезпечити
Падал��
В.
М.
та
Хіміча

А.
Р.
валютними
�оштами, а
саме:
добовими

на
весь
час
 їх
переб�вання
за
�ордоном
(із

розрах�н��, що
відрядж�юча
сторона
забез-

печ�є
 їх
 �оштами
на
 триразове
 харч�вання,

врахов�ючи, що
 Падал�а
 В.
 М.
 має
 п’ятий

ран�
державно�о
сл�жбовця)
та
�оштами
на

оплат�
проживання
�
�отелі.

3.
 Падалці
 В.
М.
 в
 термін
 до
 23.01.2014

надати
 �олові
 Київсь�ої
 місь�ої
 державної

адміністрації
 письмовий
 звіт
 про
 відряд-

ження
 з
 відповідними
 виснов�ами
 та
 про-

позиціями.

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

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

Київсь�ої
 місь�ої
 державної
 адміністрації

з�ідно
з
розподілом
обов’яз�ів.


Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про безоплатне прийняття житлових будинків, 
службового житла, зовнішніх інженерних мереж 

територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області 
до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Розпорядження № 6 від 10 січня 2013 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", статей 4, 4
1, 6, 7 Закону України "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності", на виконання рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури", враховуючи

звернення Департаменту житлово
комунального господарства і паливно
енергетичного комплексу Київ

ської обласної державної адміністрації від 8 серпня 2013 року № 06
04/3153 та рішення Київської обласної
ради від 23 липня 2013 року № 654
33
VІ "Про надання згоди на передачу житлових будинків до комуналь

ної власності територіальної громади міста Києва":

1.
 Прийняти безоплатно
 до
 �ом�нальної

власності
 територіальної
 �ромади
 міста
 Ки-

єва
житлові
б�дин�и
та
сл�жбове
житло
тери-

торіальних
�ромад
сіл,
селищ,
міст
Київсь�ої

області
та
передати
до
сфери
�правління
Пе-

черсь�ої
 та
Шевчен�івсь�ої
 районних
 в
 місті

Києві
 державних
 адміністрацій
 з�ідно
 з
 до-

дат�ами
1
та
2.

2.
 Прийняти
 безоплатно
 до
 �ом�нальної

власності
 територіальної
 �ромади
 міста
 Ки-

єва
 і
 передати
 �
 володіння
 та
 �орист�вання

п�блічном�
 а�ціонерном�
 товариств�
 "А�ціо-

нерна
 �омпанія
 "Київводо�анал"
 зовнішні
 ін-

женерні
мережі
житлових
б�дин�ів
 територі-

альних
�ромад
сіл,
селищ,
міст
Київсь�ої
об-

ласті
з�ідно
з
додат�ом
3,
в
межах
та
на
�мо-

вах,
 визначених
 До�овором
 на
 володіння
 та

�орист�вання
майном
 територіальної
 �рома-

ди
м.
Києва
від
01
�р�дня
2006
ро��
(зі
зміна-

ми
та
доповненнями),
я�ий
��ладено
між
від-

�ритим
а�ціонерним
товариством
"А�ціонер-

на
 �омпанія
 "Київводо�анал"
 та
 ви�онавчим

ор�аном
 Київсь�ої
 місь�ої
 ради
 (Київсь�ою

місь�ою
державною
адміністрацією).

3.
 Прийняти
 безоплатно
 до
 �ом�нальної

власності
 територіальної
 �ромади
 міста
 Ки-

єва
 �абельні
 мережі
 територіальних
 �ромад

сіл,
селищ,
міст
Київсь�ої
області
та
переда-

ти
 �
 володіння
 та
 �орист�вання
 п�блічном�

а�ціонерном�
 товариств�
 "КИЇВЕНЕРГО"
 в

межах
та
на
�мовах,
визначених
У�одою
що-

до
реалізації
прое�т�
�правління
та
реформ�-

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

27
 вересня
2001
ро��
 (зі
 змінами
 та
 допов-

неннями),
 я�а
 ��ладена
 між
 А�ціонерною

енер�опостачальною
�омпанією
"Київенер�о"

та
Київсь�ою
місь�ою
державною
адміністра-

цією
з�ідно
з
додат�ом
4.

4.
 Прийняти
 безоплатно
 до
 �ом�нальної

власності
 територіальної
 �ромади
 міста
 Ки-

єва
еле�тричні
мережі
зовнішньо�о
освітлен-

ня
 територіальних
 �ромад
 сіл,
 селищ,
 міст

Київсь�ої
області
та
за�ріпити
на
праві
�оспо-

дарсь�о�о
 відання
 за
 КП
 "Київмісь�світло"

з�ідно
з
додат�ом
5.

5.
Департамент�
 �ом�нальної
 власності
м.

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

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції)
здійснити
в
�становленом�
поряд��
пере-

дач�
 майна,
 зазначено�о
 �
 п�н�тах
 1,2,3,4

цьо�о
розпорядження.

6.
Печерсь�ій
та
Шевчен�івсь�ій
районним

в
місті
Києві
державним
адміністраціям
після

ви�онання
п�н�тів
1
та
5
цьо�о
розпоряджен-

ня
 забезпечити
реєстрацію
 відповідно�о
ре-

чово�о
права
на
майно,
зазначене
�
п�н�ті
1

цьо�о
 розпорядження,
 �
 встановленом�
 по-

ряд��.

7.
Печерсь�ій
та
Шевчен�івсь�ій
районним

в
місті
Києві
державним
адміністраціям
вра-

х�вати
в
бюджетном�
запиті
 на
2014
рі�
 ви-

трати
 на
 �апітальний
 ремонт
 б�дин�ів,
 зов-

нішніх
 інженерних
 мереж,
 під�лючення
 б�-

дин��
 № 43
 на
 в�л.
 К�дрявсь�ій
 до
 мереж

централізовано�о
теплопостачання
та
робіт
з

облашт�вання
 �вартирно�о
 облі��
 еле�тро-

енер�ії
в
б�дин�ах,
що
передаються
від
тери-

торіальних
�ромад
сіл,
селищ,
міст
Київсь�ої

області.

8.
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 скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 7 від 10 січня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Каібнету Міністрів України від 29 грудня 2003
року №2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу ІІ Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року №37/6253, в межах функцій орагну місцевого
самоврядування:

1.
С�ас�вати
2
дозволи
на
розміщення
зов-

нішньої
ре�лами
з�ідно
з
додат�ом
до
цьо�о

розпорядження.

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

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

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації —
�ерів-

ни�а
 апарат�
 ви�онавчо�о
 ор�ан�
 Київсь�ої

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

міністрації)
П�занова
О.
Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 12915�06 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, 
вул. Академіка Заболотного,
250м до ЛЕП

2. 28293�11 ФО�П ЛЕБЕДЕНКО
ЛАРИСА
ВОЛОДИМИРІВНА

Рекламна вивіска 
на будинку (будівлі),
споруді

4 Печерський район, 
вул.Шота Руставелі, 21

Додато�

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


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

від
10.01.2014
№ 7

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами,
що скасовуються

Про внесення змін до пункту 1 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 19 серпня 2013 року № 1416 

"Про прокладання зовнішніх інженерних мереж 
з розширенням проїзної частини 

та влаштування підпірних стін 
на вул. Студентській у Шевченківському районі"

Розпорядження № 8 від 11 січня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про ре


гулювання містобудівної діяльності", враховуючи звернення приватного акціонерного товариства "АБС

УКР" від 14 листопада 2013 року № 133, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов



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

від 11.01.2014 № 10

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

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

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 528 січня 2014 року

Про перенесення робочих днів у 2014 році
Розпорядження № 2248 від 12 грудня 2013 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 920(р “Про пере(
несення робочих днів у 2014 році" з метою створення сприятливих умов для святкування 1 січня — Нового ро(
ку та 7 січня — Різдва Христового, а також раціонального використання робочого часу:

1. Ре оменд вати ерівни ам підприємств,
станов та ор анізацій міста Києва (за винят-
ом ор анів Пенсійно о фонд У раїни, У ра-
їнсь о о державно о підприємства поштово-
о зв'яз “У рпошта", Державної азначей-
сь ої сл жби та бан івсь их станов) пере-
нести в поряд і на мовах, становлених за-
онодавством, 2014 році для працівни ів,
я им встановлено п'ятиденний робочий тиж-
день з двома вихідними днями, робочі дні з:
четвер а 2 січня — на с бот 11 січня; п'ят-

ниці 3 січня — на с бот 25 січня; понеділ а 6
січня — на с бот 8 люто о.

2. Керівни ам безперервно діючих під-
приємств та підприємств, пов'язаних з
обсл ов ванням населення, забезпечити
стабільне ф н ціон вання інфрастр т ри
міста та повноцінне обсл ов вання меш-
анців та остей міста Києва свят ові
дні.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 30 жовтня 2013 року № 1965 "Про проведення
загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів"

Розпорядження № 2274 від 18 грудня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у зв'язку з неможливістю прове(

дення загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів у центральній частині міста Києва та в межах функ(
цій органу місцевого самоврядування:

1. У п н ті 4 розпорядження ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 30
жовтня 2013 ро № 1965 "Про проведен-
ня за альномісь их Новорічних та Різдвя-
них заходів" слова: "Управлінню т ризм
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції), Управлінню справах жіно , інвалідів,
ветеранів війни та праці ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації), Департа-
мент с спільних ом ні ацій ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)" ви лючи-
ти.

2. Затвердити зміни до Про рами за аль-
номісь их Новорічних та Різдвяних заходів,
затвердженої розпорядженням ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) від 30 жовтня
2013 ро № 1965, що додаються.
3. Затвердити зміни до Робочо о план під-

отов и і проведення за альномісь их Ново-
річних та Різдвяних заходів, затверджено о
розпорядженням ви онавчо о ор ан Ки-
ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 30 жовтня 2013 ро ,
що додаються.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про видачу ліцензій ПАТ "Мостобуд"
Розпорядження № 2283 від 20 грудня 2013 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів госпо(
дарської діяльності", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер(
жавної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 "Про ліцензування провадження господарської діяль(
ності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та
водовідведення", враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 12 від 13 грудня 2013 року), в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ "МОСТОБУД" ( од ЄДРПОУ
01386326, м. Київ, в л. Пан івсь а, б дино
5) ліцензії:
на право провадження осподарсь ої ді-

яльності з виробництва теплової енер ії ( рім
діяльності з виробництва теплової енер ії на
теплоеле троцентралях, теплоеле тростанці-
ях, атомних еле тростанціях і о енераційних
станов ах та станов ах з ви ористанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел
енер ії) стро ом дії п'ять ро ів;
на право провадження осподарсь ої ді-

яльності з транспорт вання теплової енер ії

ма істральними та місцевими (розподільчи-
ми) тепловими мережами стро ом дії п'ять
ро ів;
на право провадження осподарсь ої ді-

яльності з постачання теплової енер ії стро-
ом дії п'ять ро ів.
2. 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

Про внесення змін у додаток 3 до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 12 червня 2013 року № 925 "Про тимчасовий
розподіл обов'язків між головою Київської міської державної
адміністрації, першим заступником голови Київської міської

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

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

міської державної адміністрації)"
Розпорядження № 2334 від 26 грудня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про столицю Укра(
їни — місто(герой Київ" та Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер(
жавної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ(
ської міської державної адміністрації) від 18 жовтня 2013 року № 1810:

Граф 3 позиції "Корж В. П." додат а 3 до розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 12 червня 2013 ро № 925 "Про
тимчасовий розподіл обов'яз ів між оловою Київсь ої місь ої державної адміністрації, пер-
шим заст пни ом олови Київсь ої місь ої державної адміністрації, заст пни ами олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації та заст пни ом олови Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації — ерівни ом апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)" після абзац 11 "За лади охорони здоров'я, що підпоряд овані Де-
партамент охорони здоров'я" доповнити новим абзацом 12 та о о зміст : "Ком нальна ор а-
нізація "Київмедспецтранс".
У зв'яз з цим абзаци 12—38 вважати відповідно абзацами 13—39.

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

1. Продовжити стро дії дозволів на розмі-
щення зовнішньої ре лами (далі — дозволи)

з ідно з додат ом до цьо о розпорядження
іль ості З дозволів.

Про продовження строку дії дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 10 від 11 січня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек(
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон(
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ(
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про прокладання зовнішніх мереж газопостачання середнього
тиску до редакційно(видавничого корпусу державного 
підприємства "Державне видавництво "Преса України" 

на просп. Перемоги, 50 у Шевченківському районі
Розпорядження № 11 від 11 січня 2014 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 6, 22, 23, 26 Закону Укра(
їни "Про дорожній рух", враховуючи Державний акт на право постійного користування землею від 25 трав(
ня 1998 року № 88(4(00010, звернення державного підприємства "Державне видавництво "Преса України"
Державного управління справами від 11 листопада 2013 року № 401(793(к, в межах функцій органу місцево(
го самоврядування:

1. Державном підприємств "Державне
видавництво "Преса У раїни" Державно о
правління справами (далі — ДВ "Преса
У раїни") в термін з 13 січня 2014 ро до 17
люто о 2014 ро відповідно до розробленої
та затвердженої встановленом поряд
прое тно- ошторисної до ментації здійсни-
ти про ладання з приєднанням до існ ючих
мереж азопровод середньо о тис до ре-
да ційно-видавничо о орп с ДВ "Преса
У раїни" на просп. Перемо и, 50 з част овим
розриттям вн трішньо вартальної проїзної
доро и без обмеження р х транспорт на
в л. Оле сандра Довжен а Шевчен івсь о-
м районі.
2. ДВ "Преса У раїни":
2.1. У ласти до овір з власни ом мереж

відповідно до за онодавства У раїни.
2.2. Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства У раїни щодо поряд ви онання
б дівельних робіт.
2.3. Розробити та по одити в УДАІ ГУ МВС

У раїни в м. Києві схем ор анізації дорож-
ньо о р х на період проведення робіт.

2.4. Роботи ви онати з ідно з Правилами
бла о строю м. Києва, затвердженими рі-
шенням Київсь ої місь ої ради від 25 р дня
2008 ро № 1051/1051.
2.5. Забезпечити встановлення в місцях

ви онання робіт дорожніх зна ів, о ородж -
вальних засобів та си нальних ліхтарів.
2.6. Після завершення робіт відновити по-
риття проїзної частини за типом існ ючо о та
передати за а том ом нальном підприєм-
ств "Шляхово-е спл атаційне правління по
ремонт та триманню автомобільних шляхів
та спор д на них Шевчен івсь о о район ".
3. Відповідальність за своєчасне та безава-

рійне ви онання робіт по ласти на дире тора
державно о підприємства "Державне видав-
ництво "Преса У раїни" Державно о прав-
ління справами Бондарен а Р. Б.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

№ № дозволу Розповсюджу!
вач реклами

Тип рекламного 
засобу

Місце розташування рекламного
засобу

Площа,
кв. м

1. 17834!07!П!1 ТОВ "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть окре!
мо (суцільний щит)

Деснянський район, Броварський
проспект (напроти вул. Кіото, 19) 

18

2. 17947!07 ТОВ "Комод на
Лівобережній"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

Дніпровський район, вул. Луна!
чарського, 4

50,24

3. 22107!08 ТОВ "РТМ —
Україна"

Лайтпостер, що сто!
їть окремо (беклайт)

Шевченківський район, бульв. Та!
раса Шевченка, 58 (№1)

2,16

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Унести до п н т 1 розпорядження ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) від 19
серпня 2013 ро № 1416 "Про про ладання
зовнішніх інженерних мереж з розширенням
проїзної частини та влашт вання підпірних
стін на в л. Ст дентсь ій Шевчен івсь ом
районі", та і зміни:
Цифри та слова "20 люто о 2014 ро " за-

мінити цифрами та словами "14 липня 2014
ро ", цифри та слова "05 р дня 2013 ро "
замінити цифрами та словами "28 вітня
2014 ро ", цифри та слова "06 р дня 2013
ро " замінити цифрами та словами “29
вітня 2014 ро ”.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

я их продовжено з ідно з додат ом до цьо-
о розпорядження, є дійсними до за інчен-
ня стро їх дії, а випад змін за аль-
номісь их вимо ах (підходах) щодо розта-
ш вання зовнішньої ре лами, я і з мовлю-
ють неможливість розташ вання відповід-

них ре ламних засобів — до настання та-
их змін за альномісь их вимо ах (підхо-
дах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації —
ерівни а апарат ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації П занова О. Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 28 січня 2014 року

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 12 від 11 січня 2014 року

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

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

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

додат ом до цьо о розпорядження, є дійсни-
ми до за інчення стро їх дії, а випад
змін за альномісь их вимо ах (підходах)
щодо розташ вання зовнішньої ре лами, я і

з мовлюють неможливість розташ вання від-
повідних ре ламних засобів — до настання
та их змін за альномісь их вимо ах (підхо-
дах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 38421!13 ТОВ
"ПОСАДСКИИ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

18,2979 Дарницький район, вул.
Урлівська, 40

2. 38919!13 ПАТ
Комерційний
банк
"ПриватБанк"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,152 Подільський район, 
вул. Хорива, 1

3. 38855!13 ФО!П
КОРНІЄЦЬ
НАТАЛІЯ
МИКОЛАЇВНА

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,488 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 20/22

4. 38908!13 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, Броварський
проспект (200 м від естакади з
вул. Попудренка, розподілювач)

5. 38796!13 ТОВ
"РЕКЛАМНЕ
РІШЕННЯ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Солом'янський район, бульв.
Чоколівський (розподілювач,
напроти будиноку № 3)

6. 38752!13 ПАТ
"РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,8 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 9

7. 39060!13 ПАТ
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,08 Солом'янський район, вул.
Польова, 24, літера Д

8. 39058!13 ПАТ
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,08 Святошинський район, просп.
Перемоги / вул. Кулібіна, 75/2

9. 39057!13 ПАТ
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,08 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 8/2

10. 39053!13 ПАТ
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,08 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 12

11. 39085!13 ТОВ "ТІЄНС
УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

18,5115 Оболонський район,
Московський проспект, 13!В,
літера А

12. 39086!13 ТОВ "ТІЄНС
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,5898 Оболонський район,
Московський проспект, 13!В,
літера А

13. 39087!13 ТОВ "ТІЄНС
УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

16,29 Оболонський район,
Московський проспект, 13!В,
літера А

14. 39054!13 ПАТ
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,33 Святошинський район, просп.
Перемоги /вул. Кулібіна, 75/2

15. 39056!13 ПАТ
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,08 Голосіївський район, просп. 40!
річчя Жовтня, 15

16. 39252!13 ТОВ “НА КО” Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 16!Д(к 1)

17. 39002!13 ТОВ "ТРОНЕ
ГРАНДЕ"

Банер, панно на захисній
будівельній сітці

29,28 Подільський район, вул.
Новокостянтинівська, 1!В

18. 39052!13 ФО!П
ЛИТОВЧЕНКО
ЄВГЕНІЯ
ЛЕОНІДІВНА

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

11,799 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 7

19. 38956!13 ПАТ
"Прокредитбанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

12,9998 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 2

20. 38967!13 ТОВ "ФІТНЕС
СТАНДАРТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,89 Солом'янський район, вул.
Кудряшова, 16!А

21. 38952!13 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул. Старо!
Бориспільська (100 м від
Харківської площі)

22. 38973!13 ПАТ
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,3784 Дніпровський район, вул.
Марини Раскової, 13

23. 38972!13 ПАТ
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,33 Дніпровський район, вул.
Марини Раскової, 13

24. 38959!13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3 Дніпровський район, вул. Андрія
Малишка, 3!В

25. 38958!13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3 Дніпровський район, вул. Андрія
Малишка, 3!В

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 11.01.2014 № 12

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

Заступник голови — керівник апарату О Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 18 від 14 січня 2014 року
Відповідно, до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення 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
Київсь ої місь ої державної адміністрації —
ерівни а апарат ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) П занова О. Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

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

від 14.01.2014 № 18

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 30 вересня 2010 року № 787 
"Про організаційно(правові заходи, пов'язані з виконанням 

рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 
"Про питання організації управління районами в місті Києві"

Розпорядження № 14 від 11 січня 2014 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 "Про питання організа(

ції управління районами в місті Києві" та у зв'язку з необхідністю продовження терміну завершення заходів
з ліквідації юридичних осіб:

У підп н ті 8.11 п н т 8 розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) від 30 вересня 2010 ро № 787 "Про ор анізаційно-пра-
вові заходи, пов'язані з ви онанням рішення Київсь ої місь ої ради від 09.09.2010 № 7/4819
"Про питання ор анізації правління районами в місті Києві" слова та цифри "01 січня 2014 ро-
" замінити словами та цифрами "01 червня 2014 ро ".

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Місце розташування
рекламного засобу

Площа,
кв.м

1. 19996!07 ТОВ "Кофе Хауз.
Україна"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

Печерський район, вул.
Шота Руставелі, 10

2,88

2. 23765!08!П!1 ТОВ "Українська
реклама"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

Шевченківський район,
вул.Саксаганського,
108/вул. Симона Петлюри

6,82

Про виконання робіт з реконструкції кабельних мереж напругою
10 кВ на вулицях Перспективній, Чигоріна, Івана Кудрі, Кутузова,

Старонаводницькій, Цитадельній, Лейпцизькій, бульварі Лесі
Українки в Печерському районі
Розпорядження № 19 від 14 січня 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної
діяльності", "Про благоустрій населених пунктів", "Про дорожній рух", розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та шляхо(
во(транспортних спорудах міста", з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві,
враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБ(
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" від 17 вересня 2013 року № 030/52/1(7852, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ-
СТВУ "КИЇВЕНЕРГО" (далі — ПАТ "КИЇВЕНЕ-
РГО") здійснити за власні ошти відповідно
до розробленої та затвердженої в становле-
ном поряд прое тно- ошторисної до -
ментації з 15 січня 2014 ро до 30 вересня
2014 ро ви онання робіт з ре онстр ції а-
бельних мереж напр ою 10 В з част овим
розриттям трот арів на в лицях Перспе тив-
ній, Чи оріна, Івана К дрі, К т зова, Старона-
водниць ій, Цитадельній, Лейпцизь ій, б ль-
варі Лесі У раїн и та проїзної частини в лиці
Лейпцизь ої з част овим обмеженням р х
транспорт .
Перехід проїзної частини в лиці Лейпцизь-
ої здійснити від ритим способом.
Перехід проїзних частин б львар Лесі

У раїн и, в лиць К т зова, Старонаводниць-
ої, Чи оріна здійснити за ритим способом —
методом оризонтально о б ріння.
2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГ0":
2.1. Забезпечити дотримання вимо чинно-

о за онодавства щодо поряд ви онання
б дівельних робіт.
2.2. По одити в правлінні ДАІ ГУ МВС

У раїни в м. Києві схем тимчасової ор аніза-
ції дорожньо о р х .
2.3. Під час ви онання б дівельних робіт

необхідно забезпечити вільний І безпечний
прохід пішоходів та проїзд автотранспорт
до приле лих б дин ів і станов, встановив-
ши відповідн о орож , а та ож разі необ-
хідності пішохідні міст и шириною не менше
1,5 м.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 728 січня 2014 року

Про затвердження Положення комунальної організації 
"Київмедспецтранс"

Розпорядження № 17 від 11 січня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року

№ 444/9932 "Про питання діяльності Державної організації медичного автотранспорту м. Києва ("Київмедавтотранс")", розпорядження вико'
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 листопада 2013 року № 2095 "Про організаційно'пра'
вові заходи щодо створення комунальної організації "Київмедспецтранс", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Положення ом нальної ор анізації "Київ-
медспецтранс", що додається.
2. Ком нальній ор анізації "Київмедспецтранс" зареєс-

тр вати Положення поряд , встановленом за онодав-
ством У раїни.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по лас-

ти на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації Коржа В. П.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

2.4. Роботи, зазначені п н ті 1 цьо о розпорядження,
разі необхідності ви он вати в тризмінном режимі, забезпе-
ч ючи проїзд автотранспорт не менше ніж 3,5 м.
2.5. Роботи ви он вати з ідно з Правилами бла о строю м.

Києва, затвердженими рішенням Київсь ої місь ої ради від 25
р дня 2008 ро № 1051/1051.
2.6. Після завершення робіт відновити по риття проїжджих час-

тин (заїзди двори) за типом існ ючо о, по риття трот арів на
повн ширин відновити фі рними елементами мощення (ФЕМ)
та передати їх за а том ом нальном підприємств "Шляхово-
е спл атаційне правління по ремонт та триманню автомобіль-
них шляхів та спор д на них Печерсь о о район " м. Києва.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне ви онання
робіт по ласти на заст пни а дире тора з забезпечення ви-
робництва СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ
"КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Голова-
тен а С. М.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти

на заст пни а олови Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції К ч а М. І.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про зміни у складі комісії з реорганізації Управління ритуальних послуг виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом

приєднання до Головного управління комунального господарства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 23 від 14 січня 2014 року
Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність ви'

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 березня 2012 року № 369 "Про затвердження Положення про Департамент житлово'ко'
мунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", у зв'язку з кадровими змі'
нами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Вивести зі с лад омісії з реор анізації Управління рит -
альних посл ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) шляхом приєд-
нання до Головно о правління ом нально о осподарства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), затверджено о розпорядженням
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 12 вітня 2012 ро № 597 (в
реда ції розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 11
р дня 2012 ро № 2220):
Єрмолаєва Дмитра Івановича — дире тора ом нально о

підприємства СКП "Спец омбінат ПКПО" (ідентифі аційний
номер 2631615877).

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Б Х О К О П А В А

О Ф О Р Т А П Р О Ш І

С А К Е З У А В С

Х В О Щ Т Е С Л Е Н К О

О В А Л М І С А Р

К Р И Т И К А Н М А Г

О Т И К Т Р Е Ф А І

Д Р А К О Н А А З І Я

Відповіді на сканворд 

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

Рейтин и цільових облі ацій, що ви ористов ються
для фінанс вання житлово о б дівництва в м. Київ

Інформація а ентства "Кредит-Рейтин "
(станом на 31.12.2013)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення робіт із за ріплення межовими зна ами
меж земельної ділян и в нат рі (на місцевості)

Ком нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА)
"Київсь е інвестиційне а ентство" повідомляє, що 5 люто о 2014 ро відб -
деться проведення робіт із за ріплення межовими зна ами меж земельної ділян-
и, що розташована по в л. Милославсь ій Деснянсь ом районі м. Києва, за-
альною площею 0,52 а. Земельна ділян а розташована навпроти б дівлі на
в л. Милославсь ій, 39/48.

Просимо власни ів та земле орист вачів с міжних земельних діляно з'явити-
ся для підписання відповідно о А та, за адресою місця знаходження ділян и.

Місце проведення робіт: в л. Милославсь а Деснянсь ом районі м. Києва,
за альною площею 0,52 а, що розташована навпроти б дівлі на в л. Милослав-
сь ій, 39/48.

Час проведення робіт: 10.00.

Власни и та земле орист вачі с міжних земельних діляно із за важеннями
та побажаннями мож ть звертатися до Ком нально о підприємства ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА) "Київсь е інвестиційне а ентство" за адре-
сою: м. Київ, в л. Терещен івсь а, 11-а, протя ом п'яти робочих днів.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення робіт із за ріплення межовими зна ами
меж земельної ділян и в нат рі (на місцевості)

Ком нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА)
"Київсь е інвестиційне а ентство" повідомляє, що 5 люто о 2014 ро відб -
деться проведення робіт із за ріплення межовими зна ами меж земельної ділян-
и, що розташована в пров. Платонівсь ом Солом'янсь ом районі м. Києва,
за альною площею 0,256 а в нат рі (на місцевості). Земельна ділян а розташо-
вана пор ч з б дівлею Платонівсь ий 1- .

Просимо власни ів та земле орист вачів с міжних земельних діляно з'явити-
ся для підписання відповідно о А та, за адресою місця знаходження ділян и.

Місце проведення робіт: пров. Платонівсь ий Солом'янсь ом районі
м. Києва, що розташована пор ч з б дівлею Платонівсь ий 1- .

Час проведення робіт: 10.00.

Власни и та земле орист вачі с міжних земельних діляно із за важеннями
та побажаннями мож ть звертатися до Ком нально о підприємства ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА) "Київсь е інвестиційне а ентство" за адре-
сою: м. Київ, в л. Терещен івсь а, 11-а, протя ом п'яти робочих днів.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення робіт із за ріплення межовими зна ами
меж земельної ділян и в нат рі (на місцевості)

Ком нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА)
"Київсь е інвестиційне а ентство" повідомляє, що 5 люто о 2014 ро
відб деться проведення робіт із за ріплення межовими зна ами меж земельної
ділян и, що розташована по в л. Здолб нівсь ій (перетин в л. Тепловозної)
Дарниць ом районі м. Києва, за альною площею 2,139 а, в нат рі (на
місцевості).

Просимо власни ів та земле орист вачів с міжних земельних діляно
з'явитися для підписання відповідно о А та, за адресою місця знаходження
ділян и.

Місце проведення робіт: в л. Здолб нівсь а (перетин в л. Тепловозної)
Дарниць ом районі м. Києва.

Час проведення робіт: 10.00.

Власни и та земле орист вачі с міжних земельних діляно із за важеннями
та побажаннями мож ть звертатися до Ком нально о підприємства ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА) "Київсь е інвестиційне а ентство" за
адресою: м. Київ, в л. Терещен івсь а, 11-а, протя ом п'яти робочих днів.

3.02.2014 ро відб деться встановлення меж земельної
ділян и в нат рі (на місцевості) ТОВ "ДОБРО ЛТД", що
знаходиться в Дарниць ом районі по Хар івсь ом шосе, 210.

Просимо б ти прис тніх власни ів та орист вачів земельних
діляно за адресою:

1. м. Київ, в л. Горлівсь а, 215-б

2. м. Київ, в л. Горлівсь а, 215-в

3. Хар івсь е Шосе, 244-а

4. Спільне раїнсь о-німець е товариство з обмеженою
відповідальністю з іноземною інвестицією "Кершер"

5. У раїнсь а Єпархія Вірменсь ої Апостольсь ої Цер ви.

10.01.14 о 17.00 на автомобільній дорозі Київ-Об хів, неподалі
ресторан "Гостинний двір 1812", Конча-Заспа, сталася ДТП за
частю автомобілів TOYOTA LAND CRUISER 200, д.н.з. АА2222ІК та
MITSUBISHI, д.н.з. АА8507ІВ.

Для встановлення дійсних обставин ДТП прош свід ів та
очевидців події зателефон вати за номером +380443714007,
онта тна особа Д бровсь ий Арт р.

Визначено переможців за рез льтатами проведено о КМАТОБ
для дітей та юнацтва он рс на заміщення ва антних посад артистів
балет . Переможцями стали: Бондарен о О.В., Б рачо О.Я.,
Велас ес-Карьон В.Х., Воробей М.В., Гринь ів Г.Р., Г банова Я.Е.,
Зародишев Ф.Ю., Коломієць Б.В., Колос Д.М., Красниць а Л.П.,
На асава Міє, Ситни А.С., Синявсь а А арі, Хамровсь а О.П.,
Хомища І.В.

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

відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 25.01.2014 № 50 роздрібні тарифи на еле троенер ію для споживачів ( рім населення) з
рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни
лютом 2014 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 люто о 2014 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

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

81,11 16,22 97,33 103,24 20,65 123,89

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

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

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

25,78 25,78

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

Нічний період;

Напівпі овий період;

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 17.00
з 21.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 17.00 до 21.00

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

Нічний період;

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

Компанія, що вип стила
облі ації

Серії цільових
облі ацій

Рівень
рейтин

Про ноз

Б дспецсервіс, ТОВ
A-C, H-J, T, U,
AA, BB, Z, K-S,

V-W
uaBBB Стабільний

Сервіс-Техноб д, ТОВ A-C uaBВВ Стабільний

Артем, ТОВ , ІБК А-С uaBB Стабільний

Б дспецсервіс, ТОВ CC-KK uaBB Стабільний

ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС, ТОВ А, В uaBB Стабільний

РЄВЄРС, ТОВ , Компанія А uaBB Стабільний

Сервіс-Техноб д, ТОВ D-I uaBВ Стабільний

ТРОЯНДА, ПрАТ , АГРОФІРМА A-D, I-M uaBB Стабільний

АС-МВК, ТОВ A, B, C, D uaB Стабільний

Компанія Енер об длізин , ТОВ А, В uaB Стабільний

Міхані і У раїна, ПІІ А uaB Не ативний

Граніт-Плюс, ТОВ A-C uaCCC Стабільний

НБК, ПрАТ D-F uaCCC Стабільний

Метроном, ТОВ A, B Приз пинено
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Температура 	12°С

Атм. тиск 747мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 75 %

Температура 	12°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 8м/с

Вологість повітря 76 %

Температура 	13°С

Атм. тиск 750мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 77 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 28 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір
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Загальний наклад 131855. Замовлення 33721

1920 — ó Â³ííèö³ ñï³ëüíî ç
Ãíàòîì Þðîþ, Àìâðîñ³ºì Áó÷-
ìîþ òà Ñåìåíîì Ñåìäîðîì çà-
ñíîâàíî òåàòð. ×åðåç òðè ðîêè
éîãî áóëî çàïðîøåíî äî Õàðêî-
âà, à â 1926 ðîö³ - äî Êèºâà. Íè-
í³ öå Íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé
äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà. 

1986 — îá 11.38 çà ì³ñöåâèì
÷àñîì, ÷åðåç 73 ñåêóíäè ï³ñëÿ
ñòàðòó ç êîñìîäðîìó íà ìèñ³ Êà-
íàâåðàë (øòàò Ôëîðèäà), íà âè-
ñîò³ 17 ê³ëîìåòð³â âèáóõíóâ àìå-
ðèêàíñüêèé êîñì³÷íèé êîðàáåëü
áàãàòîðàçîâîãî âèêîðèñòàííÿ
"×åëëåíäæåð 10". Åê³ïàæ ³ç ñåìè
÷îëîâ³ê — êîìàíäèð Ôðåíñ³ñ

Ñêîá³, ñïåö³àë³ñòè Ìàéêë Ñì³ò,
Äæóä³ò Ðåñí³ê, Åë³ñîí Îí³çóêà,
Ðîíàëüä Ìàê-Íåéð, Ãðåãîð³
Äæåðâ³ñ, ïåðøà â÷èòåëüêà ó êîñ-
ìîñ³ Êð³ñòà Ìàê-Îë³ôô — çàãè-
íóâ. 

1992 — Íàö³îíàëüíèé ñèíüî-
æîâòèé ñòÿã Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
Óêðà¿íè çàòâåðäæåíî Äåðæàâ-
íèì ïðàïîðîì Óêðà¿íè. 

2010 — Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³ê-
òîð Þùåíêî óêàçîì ïðî âøàíîâó-
âàííÿ ó÷àñíèê³â áîðîòüáè çà íåçà-
ëåæí³ñòü Óêðà¿íè ó ÕÕ ñò. âèçíàâ
âî¿í³â ÓÏÀ ó÷àñíèêàìè áîðîòüáè
çà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Доктор Ірвінг Фінкель роз�

повідає про зроблене ним від�

криття в своїй новій книзі. Бу�

дучи експертом із розшифров�

ки клинопису, доктор Фінкель

зміг зібрати воєдино інформа�

цію про ковчег з 3700�річної

глиняної таблички. Його пе�

реклад стародавнього тексту

проливає світло на події, що

відбувалися в Месопотамії у

глибокій старовині. Саме вони

лягли в основу історії, описа�

ної в Книзі Буття у Старому

Завіті, де розповідається про

Ноя і побудований ним ковчег.

Завдяки ковчегу від винищу�

вального потопу врятувалася

сім`я Ноя і узяті ними тварини.

Там мовиться: "Стіна, стіна!

Cтіна з очерету! Атрам�Хасіс,

прислухайся до моїх порад, які

допоможуть жити вічно! Знищ

свій будинок, побудуй човен;

зневаж майно і врятуй життя!

Хай човен буде побудований у

вигляді кола; хай його довжина

і ширина будуть однаковими".

Стародавній вавилонський

текст описує ковчег як круглий

човен (діаметром 67 метрів) зі

стінами, що досягають у висо�

ту 6 метрів. 

Згідно з новими даними,

ковчег мав два рівні, верхній з

яких був накритий дахом. Ко�

рабель був розділений на сек�

ції, де розміщувалися різні тва�

рини. У 60�ти рядках тексту,

які доктор Фінкель описує як

"докладне керівництво з будів�

ництва ковчега", стверджуєть�

ся, що корабель був побудова�

ний з використанням мотузки і

очерету, після чого був обмаза�

ний смолою, що зробило його

водонепроникним. 

Існують десятки стародавніх

табличок, які описують історію

повеней, але Фінкель, поміч�

ник хранителя у відділі Старо�

давньої Месопотамії в Британ�

ському музеї, говорить, що ли�

ше в цій описується форма суд�

на. Телевізійний канал Chanel 4

заявив про намір зняти доку�

ментальний фільм, в якому бу�

де проведена реконструкція

ковчега з дотриманням вимог,

вказаних у табличці. Повідом�

ляється, що "інженерний про�

ект" ковчега датується приб�

лизно 1850�м роком до н. е.

Учені випадково розгадали таємницю
Ноєвого ковчега 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 28 ñ³÷íÿ

ОВНИ, дбайте про посадове реноме, старанно ви о-
н йте професійні обов’яз и, бор ові зобов’язання перед
іншими. Бажано подр житися з шефом, я що добре се-
бе заре оменд єте, можна розрахов вати на фінансов
вина ород та армонійне вирішення питань.
ТЕЛЬЦЯМ завдя и вдалом збі обставин підфор-

тить по азати себе з най ращо о бо . Спо ійно робіть
свою робот , частіше присл хайтеся до інт їції і вчасно
ви ористов йте діловий досвід. Для завоювання довіри
партнерів продемонстр йте їм свою серйозність, відпо-
відальність, дале о лядність.
БЛИЗНЯТА, зосередьтеся на лобальних цілях. Від-

сійте все тимчасове й др орядне. Приділіть особлив
ва план ванню, подат ам, редитним проблемам.
Слід розвіяти с мніви бла овірних щодо вашої без ос-
подарності.
РАКИ, я що доля вирішила влашт вати вам іспит,

с ладіть йо о на відмінно. Уни айте ролі прохача або
беззахисної жертви, створіть собі реп тацію сильної
особи, я а вміє тримати емоції під онтролем та опера-
тивно діяти, впис ючись в хід сит ації.
ЛЕВИ, про спо ій заб дьте, вперед на тр дові бари-

ади, б дь-я і тр днощі зараз переборні! Не по ладай-
теся на поп лярність, допомо др зів, особисті ре алії
(звання, посада). Єдиним ритерієм є професіоналізм.
ДІВИ променітим ть чарівністю та се с альним ма -

нетизмом, тож обранці відч ватим ть себе поряд з ва-
ми справжніми пест нчи ами долі. Любов зів’є ніздо
вашом серці, але за мови, що обранця є за що оха-
ти. А недостойним претендентам раще дати відчіпно о!
ТЕРЕЗАМ слід зайнятися облашт ванням сімейно о

нізда, офіс , навести лад на робочом місці. Віддайте
перева адміністративно- осподарсь ій роботі, план -
ванню, ор анізації справ. Це вдалий день для переїзд ,
ремонт , б дівництва, операцій із землею.
СКОРПІОНИ, знання — це світло, а не цтво — пі-

тьма. Поповнюйте інтеле т альні підвалини, під ов йте-
ся роз мово, пам’ять працює блис че, тож лаври від-
мінни а навчання в ш олі під назвою “життя” вам аран-
товано.
СТРІЛЬЦІ, з чистою совістю дотрим йтеся за он

“бер -даю”, Всесвіті дармових енер ій (фізичних, мо-
ральних, творчих, інтеле т альних, фінансових тощо) не
існ є, хапнете зайво о, справедлива доля все одно е с-
пропріює надлиш и, аби прищепити вам ро и дбайли-
вості.
У КОЗЕРОГІВ день лобальних змін, проди тованих

вн трішнім преображенням, старт йте наз стріч осяй-
ном майб тньом ! Ори інальні особисті ідеї, зад ми
плюс широ а поінформованість стосовно індивід альної
сфери діяльності — най ращі с п тни и.
ВОДОЛІЇ мають “ф н ціон вати” в таємном режимі

без орисливої самовіддачі, не розрахов ючи на миттє-
в дя , продемонстр вавши вищий пілотаж бла одій-
ності. Діліться сім, чим ба аті, без фанфаронства.
РИБИ фонтан ють пот жною енер ією і вірою в себе.

Втім, без сторонньої підтрим и і правильно о напрям
та олосальна сила може вите ти, немов вода різь
пальці. Вам в рай потрібен по ровитель, наставни чи
досвідчений старший др

Астролог Любов Шехматова

ГОРОСКОП
н а 2 8  с і ч н я

Н
оєв ковчег часто
зображується як
традиційний ко�

рабель, але нові дос�
лідження показують,
що він дуже відрізняв�
ся від популярного
зображення. Насправ�
ді, він мав круглу фор�
му і був зроблений з
очерету. 


