
Діагностика на
випередження
У Києві тривають дні профілактики онкологічних 
захворювань

Серед онкологічних захворювань най�

поширенішими залишаються рак шкіри,

товстої кишки, легенів, шлунку та ви�

ключно жіночі недуги — рак молочної за�

лози та шийки матки. Саме тому в Дар�

ницькому районі на базі Консультатив�

но�діагностичного центру № 2 відкрили

жіночу консультацію, де можна пройти

не лише обстеження, а й повний ком�

плекс лікування.

"До створення такого центру жіночого

здоров’я ми йшли декілька років. Адже

тепер можна в одному приміщенні ком�

плексно отримати весь спектр послуг. Тут

запроваджено всі методи лікування, по�

чинаючи від запису пацієнтки в елек�

тронний реєстр і до повного одужан�

ня",— розповів "Хрещатику" завідувач

центру Олександр Караїм.

До того ж саме в цьому Центрі жіночо�

го здоров’я впроваджені новітні техноло�

гії, й деякі з них застосовуються лише в

цьому медзакладі. Насамперед, це техно�

логії з лікування, ендометрія та кріотера�

пія шийки матки. При цьому більшість

обладнання дозволяє відразу виводити

результати обстеження на монітор ком�

п’ютера, а отже — і передавати зображен�

ня й за необхідності проводити онлайн�

консультації зі спеціалістами з інших ме�

дичних закладів. Облаштовані в центрі й

палати для денного стаціонару з сучасни�

ми маніпуляційними кабінетами.

На думку медиків, створення Центру

дозволить попереджувати захворювання

на рак серед прекрасної половини мікро�

району. Адже Консультативно�діагно�

стичний центр № 2 обслуговує 89 тисяч

населення Дарницького району, 50 тисяч з

яких — жінки. Водночас фахівці заклика�

ють не бути байдужими до власного здо�

ров’я та регулярно проходити всі необхід�

ні обстеження, адже, на жаль, в групі ри�

зику захворювання на рак молочної зало�

зи та шийки матки є не лише жінки стар�

шого віку, а й дівчата віком 15�18 років.

"Ми хочемо роз’яснити нашим мешкан�

цями ту проблему, яка на сьогодні існує в

суспільстві щодо онкологічних захворю�

вань, та пояснити, що потрібно активно

піклуватися про власне здоров’я, вчасно

проходити обстеження, правильно харчу�

ватися й вести здоровий спосіб життя.

Адже хвороби набагато легше попередити,

аніж потім лікувати",— наголошує заступ�

ник голови Дарницької РДА Віра Савон.

До слова, наразі в Києві на диспансер�

ному обліку перебуває понад 74 тисячі

онкохворих. І кожного року спостерігає�

ться поступове збільшення кількості но�

вих випадків. Так, у 2013�му рак було ви�

явлено у 10 788 осіб, що складає 379 ви�

падків на 100 тисяч населення. Разом із

тим, у Департаменті охорони здоров’я за�

значають — позитивним у діяльності он�

кологічної служби столиці є зниження

рівня смертності від злоякісних новоут�

ворень зі 168�170 на 100 тисяч у поперед�

ні роки до 165 на 100 тисяч у 2013�му. За

останні три роки на 3 % знизився й по�

казник дорокової летальності та на 5 %

збільшилась кількість хворих, виявлених

на ранніх стадіях.

Окрім того, більше 60 % пролікованих

пацієнтів знаходяться під диспансерним

наглядом більше 5 років. Подальша робо�

та здійснюватиметься в рамках реалізації

завдань Президента України Віктора

Януковича щодо забезпечення доступно�

сті медичної допомоги та медичного об�

слуговування для населення держави,

розвитку інфраструктури закладів охоро�

ни здоров’я, зокрема в напрямі профі�

лактики та лікування онкологічних за�

хворювань �

У�Дарниць
ом�районі�столиці�на�базі�Консльтативно-діа�ностично�о�центр�№2�від
рили�жіноч�
онсльтацію,�де�можна�пройти�не�лише

обстеження,�а�й�повний�
омпле
с�лі
вання

У місті посилено контроль 
за своєчасним очищенням 
дахів будинків від бурульок

Ó Äåïàðòàìåíò³ ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðå-

æåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ³íôîðìóþòü, ùî

÷åðåç ð³çêå ïîòåïë³ííÿ â ñòîëèö³ ïîñèëåíî êîí-

òðîëü çà ñâîº÷àñíèì î÷èùåííÿì äàõ³â áóäèíê³â â³ä

áóðóëüîê. Ôàõ³âö³ íàãîëîøóþòü, ùî, â³äïîâ³äíî äî

Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, áàëàíñîóòðèìó-

âà÷³ ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñíå ïðèáèðàííÿ

ñí³ãó òà ëüîäó ç áàëàíñîâî¿ òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³é,

íåãàéíî ïðîâîäèòè î÷èùåííÿ äàõ³â ³ êîçèðê³â â³ä

ñí³ãó òà áóðóëüîê ç äîòðèìàííÿì çàñòåðåæíèõ çà-

õîä³â ùîäî áåçïåêè ðóõó ï³øîõîä³â, îãîðîäæóâàòè

íåáåçïå÷í³ ì³ñöÿ íà òðîòóàðàõ, ïåðåõîäàõ, âèñòàâ-

ëÿòè âàðòîâèõ. Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ

ïðàâèë ïîðóøíèê³â ïðèòÿãóâàòèìóòü äî â³äïîâ³-

äàëüíîñò³ çã³äíî ç³ ñò. 152 ÊÊ Óêðà¿íè ïðî àäì³í-

ïðàâîïîðóøåííÿ, ùî ïåðåäáà÷àº íàêëàäàííÿ

øòðàôó íà ãðîìàäÿí â³ä 20 äî 80 íåîïîäàòêîâàíèõ

ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí (â³ä 340 äî 1360 ãðí) òà

íà ïîñàäîâèõ îñ³á, ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-

ÿëüíîñò³ — â³ä 50 äî 100 íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìó-

ì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí (â³ä 850 äî 1700 ãðí). Ç ïî÷àò-

êó ðîêó ïðàö³âíèêàìè Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëà-

ãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà,

ÊÏ "Êè¿âáëàãîóñòð³é" ñï³ëüíî ç ÐÄÀ çà íåíàëåæíå

ïðèáèðàííÿ ñí³ãó òà íåñâîº÷àñíå î÷èùåííÿ äàõ³â

â³ä áóðóëüîê âðó÷åíî 2537 ïðèïèñ³â òà ñêëàäåíî

338 àäì³íïðîòîêîë³â �

Столична влада ознайомиться 
з роботою Київського міського 
онкологічного центру

Ñüîãîäí³ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíà-

òîë³é Ãîëóá÷åíêî çä³éñíèòü ðîáî÷èé â³çèò äî Êè¿â-

ñüêîãî ì³ñüêîãî îíêîëîã³÷íîãî öåíòðó çà àäðåñîþ:

âóë. Âåðõîâèííà, 69. Ï³ä ÷àñ â³çèòó Àíàòîë³é Ãîëóá-

÷åíêî îçíàéîìèòüñÿ ðîáîòîþ ÏÅÒ-öåíòðó òà õîñ-

ï³ñíîãî â³ää³ëåííÿ ìåäçàêëàäó. Íèí³ â îíêîëîã³÷íî-

ìó öåíòð³ ïðàöþº ïîíàä 1500 ìåäïðàö³âíèê³â, ÿê³

ùîäåííî íàäàþòü âèñîêîêâàë³ô³êîâàíó îíêîëîã³÷-

íó äîïîìîãó òà ñïðèÿþòü âèÿâëåííþ õâîðîáè íà

ðàíí³õ ñòàä³ÿõ. Ùîð³÷íî â ñòàö³îíàð³ ìåäè÷íîãî çà-

êëàäó ë³êóºòüñÿ á³ëüøå 25 òèñÿ÷ õâîðèõ, âèêîíóº-

òüñÿ ìàéæå 6 òèñÿ÷ îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü, á³ëüøå

òðåòèíè ïàö³ºíò³â îòðèìóþòü ë³êóâàííÿ â óìîâàõ

äåííîãî ñòàö³îíàðó. Ùîäî õîñï³ñ³â, òî ñüîãîäí³ â

ñòîëèö³ ðîçãîðíóòî 125 õîñï³ñíèõ ë³æîê, 25 ³ç

íèõ — ó â³ää³ëåíí³ ïàë³àòèâíî¿ ìåäèöèíè Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî êë³í³÷íîãî îíêîëîã³÷íîãî öåíòðó �

Киян запрошують на ярмарки
ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â óïðàâë³íí³ âíóò-

ð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó, 7 ³ 8 ëþòîãî â ñòîëèö³

â³äáóäóòüñÿ ÿðìàðêè. Çîêðåìà â ï'ÿòíèöþ òîðãóâà-

òèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ

Æîâòíÿ, 116; â Äåñíÿíñüêîìó — íà âóë. Øîëîì-

Àëåéõåìà (ó ìåæàõ âóë. Ì³ëþòåíêà òà âóë. Ìàðøà-

ëà Æóêîâà); â Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóë. Ãðîäíåí-

ñüê³é, 1/35-5; â Îáîëîíñüêîìó — íà âóë. Áåðåæàí-

ñüê³é, 15; â Ïå÷åðñüêîìó — íà ðîç³ âóë. Ë. Ïåðâî-

ìàéñüêîãî òà ². Ìå÷íèêîâà, íà áóëüâ. Äðóæáè Íà-

ðîä³â, 8, ó ïðîâ. Âèíîãðàäíîìó; â Ïîä³ëüñüêîìó —

íà ïðîñï. Ïðàâäè, 31-35; ó Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà

ïðîñï. Ïåðåìîãè, 75/2; â Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà

âóë. Îñâ³òè (ó ìåæàõ âóë. Âóç³âñüêî¿ òà Ì. Êðèâî-

íîñà); â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Âîðîâñüêîãî,

2-4, âóë. Ðèçüê³é, 1, íà ðîç³ âóë. Ùóñºâà òà Òèðàñ-

ïîëüñüêî¿, âóë. ². ßê³ðà, 14-16, âóë. Â. Ï³êà, 18, âóë.

Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 65-À. Ó ñóáîòó ÿðìàðêóâàòèìóòü â

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ãîëîñ³¿âñüê³é, 4-10; â

Äàðíèöüêîìó — íà âóë. Ðåâóöüêîãî; â Äåñíÿíñüêî-

ìó — íà âóë. Ñàáóðîâà (ó ìåæàõ âóë. Î. Áàëüçàêà

òà Ì. Çàêðåâñüêîãî); â Äí³ïðîâñüêîìó — íà áóëüâ.

À. Áó÷ìè, 2-10, âóë. Àëìà-Àòèíñüê³é, 64-À; â Îáî-

ëîíñüêîìó — íà ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, 21-43; â Ïå-

÷åðñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. ². Êóäð³ (ó ìåæàõ 

âóë. Ï. Ëóìóìáè òà ×èãîð³íà); â Ïîä³ëüñüêîìó —

íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó (á³ëÿ Êóðåí³âñüêîãî ïàð-

êó); â Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà âóë. Ì. Áóëãàêîâà; â

Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà âóë. Ñòàä³îíí³é (ó ìåæàõ

âóë. Ëèïê³âñüêîãî òà Áîãäàí³âñüêî¿); â Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó — íà âóë. Òàòàðñüê³é, 32-38 �

Íîâèíè

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Днями, 4 лютого, все людство відзначало день боротьби з ра�
ком. Онкологічні захворювання щороку виявляють у 12 млн
осіб, майже 7 млн — помирають. При цьому Україна відрізняє�
ться високим рівнем захворюваності й входить до першої де�

сятки країн світу щодо цього показника. Та медики наголошують, що
головна причина великої кількості летальних випадків — пізня діагно�
стика хвороби. Адже третину випадків раку можна попередити, а за
умови виявлення на ранній стадії — до 40 % хворих вилікувати.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 12 (1281)

П’ЯТНИЦЯ,
7 лютого
2014 року

Хрещатик 2 7 лютого 2014 року

Про бюджет міста Києва 
на 2014 рік

Рішення Київської міської ради № 6/10152 від 4 лютого 2014 року
Відповідно до статей 21, 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого ор


гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 січня 2014 року № 104 "Про
схвалення проектів рішень Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік", "Про Програму
економічного і соціального розвитку міста Києва на 2014 рік" та прогнозу бюджету міста Києва на 2015 — 2016
роки", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити:
1.1. За альний обся доходів бюджет міста

Києва на 2014 рі с мі 20 364 086,2 тис. рн,
том числі с бвенцій з Державно о бюджет

У раїни на 2014 рі — 3 052 263,6 тис. рн, до-
тації на вирівнювання фінансової забезпечено-
сті — 200 000,0 тис. рн, додат ової дотації з
Державно о бюджет У раїни — 34 427,7 тис.
ривень.
1.1.1. На виплат допомо и сім’ям з дітьми,

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитин-
ства, дітям-інвалідам та тимчасової державної
допомо и дітям — с мі 2 010 339,6 тис. ри-
вень.
1.1.2. На надання піль та житлових с бсидій

населенню на оплат еле троенер ії, природ-
но о аз , посл тепло-, водопостачання і во-
довідведення, вартирної плати ( тримання б -
дин ів і спор д та приб дин ових територій),
вивезення поб тово о сміття та рід их нечис-
тот — с мі 526 173,4 тис. ривень.
1.1.3. На надання піль та житлових с бсидій

населенню на придбання твердо о та рід о о
пічно о поб тово о палива і с раплено о аз —
с мі 513,0 тис. ривень.
1.1.4. На надання піль з посл зв'яз , інших

передбачених за онодавством піль ( рім піль
на одержання лі ів, з бопротез вання, оплат
еле троенер ії, природно о і с раплено о аз
на поб тові потреби, твердо о та рід о о пічно-
о поб тово о палива, посл тепло-, водопос-
тачання і водовідведення, вартирної плати ( т-
римання б дин ів і спор д та приб дин ових
територій), вивезення поб тово о сміття та рід-
их нечистот), на омпенсацію втрати частини
доходів зв'яз з відміною подат з власни ів
транспортних засобів та інших самохідних ма-
шин і механізмів та відповідним збільшенням
ставо а цизно о подат з пально о і на ом-
пенсацію за піль овий проїзд о ремих ате орій
ромадян — с мі 235 937,4 тис. ривень.
1.1.5. На виплат державної соціальної допо-

мо и на дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
івсь о о пі л вання, рошово о забезпечення
бать ам-вихователям і прийомним бать ам за
надання соціальних посл дитячих б дин ах
сімейно о тип та прийомних сім’ях за принци-
пом " роші ходять за дитиною" — 7 978,9 тис.
ривень.
1.1.6. На придбання витратних матеріалів для

за ладів охорони здоров’я та лі арсь их засо-
бів для ін аляційної анестезії — 12 491,0 тис.
ривень.
1.1.7. На придбання меди аментів та виробів

медично о призначення для забезпечення
швид ої медичної допомо и — 20 180,2 тис.
ривень.
1.1.8. На част ове відш од вання вартості лі-
арсь их засобів для лі вання осіб з іперто-
нічною хворобою — 11 959,0 тис. ривень.
1.1.9. На забезпечення харч ванням (снідан-
ами) чнів 5 — 11 ласів за альноосвітніх на-
вчальних за ладів — 31 709,1 тис. ривень.
1.1.10. На забезпечення ф н ціон вання

Центр ядерної медицини Київсь о о місь о о
лінічно о он оло ічно о центр — 4 000,0 тис.
ривень.
1.1.11. На б дівництво під’їзної доро и та

зовнішніх інженерних мереж до інноваційно о
пар "Біоні Хілл" — 12 000,0 тис. ривень.
1.1.12. На б дівництво, ре онстр цію, ре-

монт та тримання в лиць і дорі ом нальної
власності населених п н тах — 154 982,0 тис.
ривень.
1.1.13. На здійснення заходів щодо соціаль-

но-е ономічно о розвит о ремих територій
24 000,0 тис. рн.
1.1.14. Дотація з державно о бюджет місце-

вим бюджетам на вирівнювання фінансової за-
безпеченості місцевих бюджетів — 200 000,0
тис. ривень.
1.1.15. Додат ова дотація з державно о бю-

джет місцевим бюджетам на омпенсацію

втрат доходів місцевих бюджетів внаслідо на-
даних державою подат ових піль зі сплати зе-
мельно о подат с б'є там осмічної діяльно-
сті, літа об д вання, с дноб д вання та інема-
то рафії — 34 427,7 тис. ривень.
1.2. Обся доходів за ально о фонд бюдже-

т міста Києва визначити в с мі
17 115 179,3 тис. рн, обся надходжень спеці-
ально о фонд бюджет міста Києва —
3 248 906,9 тис. рн, том числі бюджет роз-
вит — 2 403 458,7 тис. рн (додато 1).
1.3. Установити інди ативні обся и доходів

за ально о фонд бюджет міста Києва на 2014
рі ( рім трансфертів) розрізі районів місті
Києві (додато 1.1).
1.4. Головном правлінню Міндоходів

м. Києві та Міжре іональном Головном прав-
лінню Міндоходів — Центральном офіс з об-
сл ов вання вели их платни ів щомісячно ін-
форм вати олов Київсь ої місь ої державної
адміністрації про ви онання бюджет міста Ки-
єва за доходами.
1.5. Контроль за справлянням (стя ненням)

платежів до бюджет міста Києва здійснюється
ор анами, я і повинні забезпеч вати їх надхо-
дження (додато 9).
2. Затвердити за альний обся видат ів бю-

джет міста Києва на 2014 рі с мі
20 099 279,4 тис. рн (з рах ванням с бвенцій
та дотацій з Державно о бюджет У раїни),
том числі видат ів за ально о фонд бюджет
міста Києва в с мі 16 811 667,3 тис. рн, видат-
ів спеціально о фонд бюджет —3 287 612,1
тис. рн за тимчасовою ласифі ацією видат ів
та редит вання місцевих бюджетів (додато 2)
та оловними розпорядни ами оштів бюджет
міста Києва (додато 3).
3. Установити профіцит за ально о фонд

бюджет міста Києва в с мі 303 512,0 тис.
рн, напрям ом ви ористання я о о визначи-
ти:
3.1. Передач оштів із за ально о фонд бю-

джет до бюджет розвит (спеціально о фон-
д ) в с мі 36 705,2 тис. ривень.
3.2. Повернення редитів, отриманих на по-
риття тимчасових асових розривів 2009 ро-
ці, в с мі 220 000,0 тис. ривень.
3.3. По ашення середньостро ової пози и за

рах но оштів єдино о азначейсь о о рах н-
, отриманої 2013 році, в с мі 46 806,8 тис.
рн.
4. Установити дефіцит спеціально о фонд

бюджет міста Києва в с мі 2 661 705,2 тис.
рн, джерелом по риття я о о визначити:
4.1. 36 705,2 тис. рн — надходження оштів

із за ально о фонд бюджет до бюджет роз-
вит (спеціально о фонд ).
4.2. 2 625 000,0 тис. рн.— запозичення до

бюджет розвит спеціально о фонд бюдже-
т міста Києва (додато 6).
5. Установити розмір оборотно о асово о

залиш бюджетних оштів бюджет міста Ки-
єва с мі 20 000,0 тис. ривень.
6. Затвердити обся и міжбюджетних транс-

фертів (додато 4) на 2014 рі :
6.1. Кошти, що передаються з бюджет міс-

та Києва до Державно о бюджет У раїни —
1 465 773,3 тис. рн.
6.2. С бвенція з бюджет міста Києва в час-

тині ви онання Про рами е ономічно о і соці-
ально о розвит міста Києва на 2014 рі місце-
вом бюджет :
6.2.1. Під ірцівсь ої сільсь ої ради Об хів-

сь о о район Київсь ої області на апітальний
ремонт та нове б дівництво автодорі в с. Під-
ірці Об хівсь о о район в с мі 1 000,0 тис.
ривень.
6.2.2. Ходосівсь ої сільсь ої ради Києво-Свя-

тошинсь о о район Київсь ої області на апі-
тальний ремонт та нове б дівництво автошляхів
в с. Ходосів а Києво-Святошинсь о о район в
с мі 1 000,0 тис. ривень.
6.3. Інші додат ові дотації (з бюджет міста

Києва місцевим бюджетам Київсь ої області на
оздоровлення дітей) в с мі 500,0 тис. ривень,
а саме:
Під ірцівсь ій сільсь ій раді Об хівсь о о

район — с мі 200,0 тис. ривень;
Ревненсь ій сільсь ій раді Бориспільсь о о

район — с мі 100,0 тис. ривень;
Гнідинсь ій сільсь ій раді Бориспільсь о о

район — с мі 100,0 тис. ривень;
Щасливсь ій сільсь ій раді Бориспільсь о о

район — с мі 100,0 тис. ривень.
7. Установити обся повернення редитів, я і

надано молодим сім’ям попередні ро и для
б дівництва житла, до бюджет міста Києва
с мі 2 000,0 тис. рн (додато 5).
8. Затвердити перелі об’є тів, фінанс вання

я их б де здійснено за рах но оштів бюджет
розвит , з ідно з додат ом 7 до цьо о рішен-
ня.
9. Установити обся резервно о фонд бю-

джет міста Києва на 2014 рі с мі 30 000,0
тис. ривень.
10. Затвердити перелі захищених статей ви-

дат ів за ально о фонд бюджет міста Києва
на 2014 рі за їх е ономічною стр т рою:
оплата праці працівни ів бюджетних станов

( од 2110);
нарах вання на заробітн плат ( од 2120);
меди аменти та перев’яз вальні матеріали

( од 2220);
прод ти харч вання ( од 2230);
оплата ом нальних посл та енер оносіїв

( од 2270);
обсл ов вання бор ових зобов’язань ( од

2400);
соціальне забезпечення ( од 2700);
під отов а адрів вищими навчальними за-
ладами I-IV рівнів а редитації ( од 2282);
забезпечення інвалідів технічними та іншими

засобами реабілітації, виробами медично о
призначення для індивід ально о орист вання
( од 2282);
ф ндаментальні дослідження, при ладні на-
ові та на ово-технічні розроб и ( од 2281);
охорона здоров’я (на період реалізації За о-

н У раїни "Про порядо проведення реформ -
вання системи охорони здоров’я Вінниць ій,
Дніпропетровсь ій, Донець ій областях та місті
Києві").
11. Затвердити в с ладі видат ів бюджет

міста Києва ошти на реалізацію державних та
ре іональних ал зевих про рам на за альн с -
м 6 728 693,6 тис. рн (додато 8).
12. Установити раничний розмір бор міста

Києва станом на 31 р дня 2014 ро в с мі
10 031 403,0 тис. ривень.
13. Установити, що до надходжень фінанс -

вання бюджет міста Києва на 2014 рі нале-
жить зміна обся ів отів ових оштів бюджет
міста Києва.
14. Створити в с ладі спеціально о фонд

бюджет міста Києва цільовий фонд та затвер-
дити положення про йо о форм вання та ви о-
ристання 2014 році з ідно з додат ом 10 до
цьо о рішення.
15. Установити, що:
15.1. Забезпечення діяльності ор анів ви о-

навчої влади та місцево о самовряд вання, що
лі від ються або реор аніз ються, до завер-
шення процед р лі відації або реор анізації
здійснюється в межах видат ів, передбачених
ново твореними ор анами ви онавчої влади та
місцево о самовряд вання, я і визначені пра-
вонаст пни ами чи я им передаються ф н ції
ор анів, що лі від ються або реор аніз ються.
15.2. Паспорти бюджетних про рам за про-

рамами, затвердженими додат ом 3.1 до цьо-
о рішення, с ладають сі оловні розпорядни-
и оштів бюджет міста Києва за ожною бю-
джетною про рамою ( рім бюджетних про рам
з повернення редитів до бюджет та бюджет-
них про рам, що створюються протя ом ро за
рах но оштів резервно о фонд бюджет ).
Головні розпорядни и бюджетних оштів

оприлюднюють паспорти бюджетних про рам
та звіти про їх ви онання на офіційних сторін ах
мережі Інтернет.
15.3. Перерах вання оштів на видат и

районних в місті Києві державних адміністрацій
здійснюється за розпорядженнями про виді-
лення оштів за ально о фонд місцевих бю-
джетів, що затвердж ються ерівни ами фінан-
сових правлінь районних в місті Києві держав-
них адміністрацій.

15.4. Мереж станов та ор анізацій район-
них в місті Києві державних адміністрацій, що
форм ється відповідно до п н т 4.17 Поряд
азначейсь о о обсл ов вання місцевих бю-
джетів, затверджено о на азом Міністерства
фінансів У раїни від 23 серпня 2012 ро
№ 938, по одж ють ерівни и фінансових
правлінь районних в місті Києві державних ад-
міністрацій.
15.5. Перевір правильності с ладання і за-

твердження ошторисів, планів аси н вань за-
ально о фонд бюджет , планів спеціально о
фонд , планів ви ористання бюджетних оштів
( рім планів ви ористання бюджетних оштів
одерж вачів), помісячних планів ви ористання
бюджетних оштів станов та ор анізацій
районних в місті Києві державних адміністрацій
відповідно до п н т 42 Поряд с ладання,
роз ляд , затвердження та основних вимо до
ви онання ошторисів бюджетних станов, за-
тверджено о постановою Кабінет Міністрів
У раїни від 28 люто о 2002 ро № 228 "Про за-
твердження Поряд с ладання, роз ляд , за-
твердження та основних вимо до ви онання
ошторисів бюджетних станов", здійснюють
фінансові правління районних в місті Києві
державних адміністрацій.
15.6. Перерозподіл оштів межах оловно о

розпорядни а бюджетних оштів між об’є тами
б дівництва, ре онстр ції тощо, а та ож вида-
ми оплач ваних робіт (прое тні роботи, оплата
за мин лі ро и, поточні апітальні в ладення,
придбання обладнання тощо), передбаченими
додат ом 7 до цьо о рішення, здійснюється за
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації), по одженим постійною омісією Київ-
сь ої місь ої ради з питань бюджет та соціаль-
но-е ономічно о розвит .
15.7. Розподіл та перерозподіл обся ів

трансфертів з Державно о бюджет У раїни
бюджет міста Києва період між сесіями Київ-
сь ої місь ої ради здійснюється за розпоря-
дженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
з подальшим внесенням змін до рішення про
бюджет міста Києва.
15.8. Кошти відновної вартості зелених наса-

джень ви ористов ються відповідно до рішення
Київсь ої місь ої ради від 27 жовтня 2011 ро
№ 384/6600 "Про затвердження Поряд вида-
лення зелених насаджень на території міста Ки-
єва" за пооб’є тним перелі ом, що затвер-
дж ється розпорядженням ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації).
15.9. Кошти, я і надходитим ть від позичаль-

ни ів рах но по ашення піль ово о дов отер-
міново о редит , надано о з бюджет міста
Києва для молодих сімей та одино их молодих
ромадян на б дівництво житла, та відсот и за
орист ванням ним спрямов ються на омпен-
сацію різниці відсот ових став ах та част ове
по ашення зобов’язань позичальни ів за ре-
дитами відповідно до Положення про порядо
фінансово- редитної підтрим и молодих сімей
та одино их молодих ромадян на б дівництво
(ре онстр цію) житла в місті Києві, затвердже-
но о рішенням Київсь ої місь ої ради від 18
листопада 2004 ро № 570/1980.
15.10. Фінанс вання заходів щодо реалізації
онтролю за витрачанням фінансових рес рсів,
том числі в процесі б дівництва, ре онстр -

ції, реставрації, технічно о переоснащення та
апітально о ремонт (ремонт ), що здійсню-
ється за рах но оштів бюджет міста Києва та
Державно о бюджет У раїни, здійснюється за
рах но оштів, передбачених бюджеті міста
Києва Департамент фінансів.
16. Головним розпорядни ам оштів бюдже-

т міста Києва:
16.1. Передбачити в першочер овом поряд-

ошторисах доходів і видат ів бюджетних
станов повном обсязі аси н вання на:
заробітн плат працівни ів бюджетних ста-

нов відповідно до встановлених за онодав-
ством У раїни мов оплати праці та розмір мі-
німальної заробітної плати;
нарах вання на заробітн плат ;
проведення розрах н ів за еле тричн та

теплов енер ію, водопостачання, водовідве-
дення, природний аз та посл и зв'яз , я і
споживаються бюджетними становами.
Затвердити ліміти споживання енер оносіїв
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Про затвердження акта приймання
передачі гуртожитку 
на вул. Дяченка, 12 в комунальну власність територіальної
громади міста Києва та до сфери управління Дарницької 

районної в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 87 від 25 січня 2014 року

Відповідно до статей 6, 7 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної влас

ності”, постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 “Про затвердження Положен

ня про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному
господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій”, рішень Київ

ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної влас

ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со

ціальної інфраструктури”, від 16 лютого 2012 року № 107/7444 “Про прийняття гуртожитку на вул. Дьяченка,
12, який не увійшов до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства “Північукргеологія”, до ко


мунальної власності територіальної громади міста Києва та надання дозволу на приватизацію жилих при

міщень”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс

трації) від 23 листопада 2012 року № 2100 “Про утворення комісії виконавчого органу Київської міської ра

ди (Київської міської державної адміністрації) з питань приймання відомчого житлового фонду в кому

нальну власність територіальної громади міста Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

нат ральних по азни ах для ожної бюджетної
станови, виходячи з обся ів відповідних бю-
джетних призначень.
16.2. Затвердити до 1 березня 2014 ро за-

ходи щодо е ономно о та раціонально о ви о-
ристання бюджетних оштів по ожній підвідом-
чій станові та забезпечити онтроль за їх ви о-
нанням.
16.3. Заборонити збільш вати в 2014 році

планов штатн чисельність працівни ів ста-
нов, за ладів соціально- льт рної сфери та о-
м нальних підприємств і ор анізацій (я і отри-
м ють бюджетн підтрим за рах но оштів
бюджет міста Києва), затверджен в їх штат-
них розписах на 31 р дня 2013 ро .
16.4. При форм ванні державно о замовлен-

ня на під отов фахівців/робітни ів в підпоряд-
ованих їм вищих навчальних за ладах ом -
нальної власності територіальної ромади міста
Києва та професійно-технічних навчальних за-
ладах забезпечити йо о по одження з Депар-
таментом фінансів ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації). Вжити заходів щодо оптимізації
державно о замовлення, не доп с ати йо о
збільшення та забезпечити форм вання в ме-
жах бюджетних призначень, визначених цьо-
м рішенні, з рах ванням потреби міста Києва
в адрах.
17. Визначити:
17.1. Під ірцівсь сільсь рад Об хівсь о о

район Київсь ої області ви онавцем Про рами
е ономічно о і соціально о розвит міста Ки-
єва на 2014 рі в частині апітально о ремонт
та ново о б дівництва автодорі в с. Під ірці
Об хівсь о о район .
17.2. Ходосівсь сільсь рад Києво-Свято-

шинсь о о район Київсь ої області ви онав-
цем Про рами е ономічно о і соціально о роз-
вит міста Києва на 2014 рі в частині апіталь-
но о ремонт та ново о б дівництва автошляхів
в с. Ходосів а Києво-Святошинсь о о район .
18. Установити, що:
18.1. 50 відсот ів с ми надходжень від орен-

ди нер хомо о та іншо о індивід ально визна-
чено о майна ом нальної власності територі-
альної ромади міста Києва ( рім бюджетних
станов і ор анізацій, ом нальних не омерцій-
них підприємств сфері охорони здоров’я, я і
належать до ом нальної власності територі-
альної ромади міста Києва, ом нальних під-
приємств, я і здійснюють тримання об’є тів
житлово о фонд міста Києва) зарахов ються
до за ально о фонд бюджет міста Києва.
18.2. 25 відсот ів с ми надходжень від орен-

ди нер хомо о та іншо о індивід ально визна-
чено о майна ом нальної власності територі-
альної ромади міста Києва від ом нальних
підприємств, я і здійснюють тримання об’є тів
житлово о фонд міста, зарахов ються до за-
ально о фонд бюджет міста Києва.
18.3. 50 відсот ів с ми надходжень орендної

плати від надання в оренд майна (приміщень)
лі вально-профіла тичних за ладів ом наль-
ної власності міста Києва, в лючених до мережі
станов, я і отрим ють ошти з місцево о бю-
джет , оловним розпорядни ом я их визначе-
но Департамент охорони здоров’я ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), перерахов ються на
о ремий рах но Департамент охорони здо-
ров’я ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) та
спрямов ються на тримання за ладів та ста-
нов охорони здоров’я, придбання та технічне

обсл ов вання обладнання, ремонт майна бю-
джетних станов, том числі на по ашення
редиторсь ої забор ованості з бюджетних зо-
бов’язань за спеціальним та за альним фонда-
ми ошторис , за по одженням з постійними
омісіями Київсь ої місь ої ради з питань бю-
джет та соціально-е ономічно о розвит та з
питань манітарної політи и.
19. Установити, що ом нальне підприємство

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) "Київ-
ре лама" не пізніше наст пно о робочо о дня:
після зарах вання оштів від плати за право

тимчасово о ви ористання місць (для розта-
ш вання об'є тів зовнішньої ре лами), я і пе-
реб вають ом нальній власності територі-
альної ромади міста Києва, та від плати за
розміщення ре лами на транспорті ом наль-
ної власності територіальної ромади міста Ки-
єва перерахов є 75 відсот ів отриманих оштів
(без подат на додан вартість), з рах ван-
ням видат ів на соціальн ре лам , до цільово-
о фонд спеціально о фонд бюджет міста
Києва;
після зарах вання оштів від плати за розмі-

щення ре лами на транспорті ом нальної
власності територіальної ромади міста Києва
перерахов є 12,5 відсот ів отриманих оштів
(без подат на додан вартість), з рах ванням
видат ів на соціальн ре лам , ом нальним
підприємствам транспорт , на балансі я их
знаходяться транспортні засоби, спор ди, б -
дівлі, стат вання транспорт , що є ом наль-
ною власністю міста Києва, відповідно до роз-
мір отриманої плати за розміщення ре лами
на об’є тах ом нальних підприємств транс-
порт .
20. Дор чити Департамент фінансів ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації):
20.1. Проводити фінанс вання оловних роз-

порядни ів оштів бюджет міста Києва відпо-
відно до затверджених встановленом поряд-

помісячних розписів доходів і видат ів з ра-
х ванням бюджетних зобов’язань, зареєстро-
ваних Головном правлінні Державної азна-
чейсь ої сл жби У раїни м. Києві, фінансових
можливостей бюджет та відповідно до дося -
н то о рівня ви онання по азни ів по мережі,
штатах і онтин ентах, ви онання обся ів робіт
та надання посл тощо.
20.2. Отрим вати середньостро ові пози и

на с ми неви онання відповідном звітном
періоді розрах н ових обся ів оши а доходів
бюджет міста Києва на 2014 рі , визначених
За оні У раїни "Про Державний бюджет У ра-
їни на 2014 рі ", за рах но оштів єдино о аз-
начейсь о о рах н на мовах їх повернення
без нарах вання відсот ів за орист вання ци-
ми оштами та разі необхідності спрямов ва-
ти їх на видат ові рах н и фінансових правлінь
районних в місті Києві державних адміністрацій.
20.3. Отрим вати пози и на по риття тимча-

сових асових розривів бюджет міста Києва,
я і в обов'яз овом поряд по риваються Дер-
жавною азначейсь ою сл жбою У раїни в ме-
жах поточно о бюджетно о період , разі не-
обхідності спрямов вати їх на видат ові рах н-
и фінансових правлінь районних в місті Києві
державних адміністрацій.
20.4. Проводити витрати по розрах н ах з

нерезидентами в іноземній валюті з валютних
рах н ів, від ритих на ім'я Департамент фінан-
сів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

п блічном а ціонерном товаристві "Комер-
ційний бан "Хрещати ".
20.5. Вчиняти ор анізаційно-правові дії щодо

здійснення місцевих запозичень, зал чення по-
зи на по риття тимчасових асових розривів
бюджет міста Києва, отримання середньо-
стро ових пози та здійснювати інші правові та
ор анізаційні дії щодо отримання, обсл ов -
вання та повернення зал чених оштів з рах -
ванням бюджеті міста на відповідний рі ви-
трат на їх обсл ов вання та повернення.
Здійснювати платежі, пов’язані з ви онанням

арантійних зобов’язань територіальної рома-
ди міста Києва, з ідно з відповідними до ово-
рами.
20.6. Здійснювати правочини з місцевим

бор ом з метою ефе тивно о правління бор-
ом міста Києва та здійснювати рестр т риза-
цію забор ованості за редитами, зал ченими
містом Києвом або під йо о арантії, шляхом
ладання з юридичними особами-позичальни-
ами та/або юридичними особами- редитора-
ми відповідних од тощо за мови дотримання
ранично о обся бор на інець бюджетно о
період .
20.7. Здійснювати на он рсних засадах

розміщення вільних оштів бюджет міста Ки-
єва на депозитах з подальшим поверненням
та их оштів до інця поточно о бюджетно о
період .
20.8. Разом з визначеними Національною о-

місією з цінних паперів та фондово о рин
міжнародними рейтин овими а ентствами
Fitch, Standard and Poor's, Moody's забезпеч -
вати проведення рейтин ової оцін и міста Ки-
єва я емітента та йо о цінних паперів.
20.9. Проводити видат и за рах но Держав-

но о бюджет У раїни на проведення заходів з
мобілізаційної під отов и ал зей національної
е ономі и У раїни в частині тримання поза-
місь о о запасно о п н т правління Київсь ої
місь ої державної адміністрації.
21. З метою ви онання статті 16 Бюджетно о
оде с У раїни дор чити дире тор Департа-
мент фінансів ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) здійснювати місцеві запозичення
межах, визначених рішенням про бюджет міста
Києва, та підпис вати від імені Київсь ої місь ої
ради сі та б дь-я і оди та до менти, необ-
хідні для здійснення місцевих запозичень.
22. Установити розміри орендної плати за зе-

мельні ділян и залежно від їх нормативної ро-
шової оцін и з ідно з додат ом 11 до цьо о рі-
шення.
Установити, що річна орендна плата за зе-

мельні ділян и, на я их здійснюються різні види
е ономічної діяльності, том числі передача
б дівель, спор д чи приміщень в оренд , вста-
новлюється розрах н ово, пропорційно до ви-
дів діяльності та розмірів орендної плати, за-
значеної в додат 11 до цьо о рішення.
23. З метою поліпшення фінансово о стан

підприємств та ор анізацій, я і ви он ють ро-
боти із життєзабезпечення міста Києва, надати
піль и по сплаті земельно о подат в 2014 ро-
ці, за винят ом площ б дівель і спор д, що
здаються в оренд іншим ор анізаціям (дода-
то 12).
24. Се ретаріат Київсь ої місь ої ради за-

безпеч вати е спл атацію та тримання адмі-
ністративних б дин ів на в л. Хрещати , 36 та
в л. Б. Хмельниць о о 6-А (енер оносії, інші о-
м нальні посл и, охорона б дин ів та приле -
лої території, посл и з обсл ов вання відом-

чої автоматичної телефонної станції, забезпе-
чення заходів та інше).
Установи, що фінанс ються з бюджет міста

Києва і розташовані в зазначених б дин ах
(апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації),
Департамент фінансів ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), Департамент е ономі и та інвес-
тицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації), о-
м нальна бюджетна станова "Конта тний
центр міста Києва", Центр правової допомо и
иянам, я і опинились с ладних життєвих об-
ставинах), орист ються приміщеннями без
відш од вання витрат се ретаріат Київсь ої
місь ої ради.
25. Ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої ра-

ди (Київсь ій місь ій державній адміністрації) до
1 березня 2014 ро затвердити омпле сний
план проведення в місті Києві державних, місь-
их свят та льт рно-мистець их заходів на
2014 рі .
26. Відповідно до Бюджетно о оде с У ра-

їни, За он У раїни "Про місцеве самовряд -
вання в У раїні", За он У раїни "Про столицю
У раїни — місто- ерой Київ", За он У раїни
"Про місцеві державні адміністрації" станови-
ти, що для забезпечення ви онання самовряд-
них ф н цій і деле ованих державою повнова-
жень, додат ових прав Київсь ої місь ої ради,
пов'язаних зі здійсненням містом Києвом сто-
личних ф н цій, та додат ових повноважень
Київсь о о місь о о олови ошти про рами ви-
рішення Київсь им місь им оловою та деп та-
тами Київсь ої місь ої ради соціально-е оно-
мічних проблем, ви онання передвиборчих
про рам та дор чень виборців спрямов ються
за напрямами, визначеними додат ом 13 до
цьо о рішення.
27. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
вчиняє необхідні дії щодо проведення додат о-
вої емісії приватно о а ціонерно о товариства
"Компанія Київенер охолдин " та затвердження
її рез льтатів.
28. Продовжити на 2014 рі дію:
28.1. П н т 36 рішення Київсь ої місь ої ра-

ди від 30 р дня 2010 ро № 573/5385 "Про
бюджет міста Києва на 2011 рі " та додат а 16
до ньо о.
28.2. Рішення Київсь ої місь ої ради від 21

люто о 2013 ро № 26/9083 "Про затверджен-
ня перелі природоохоронних заходів місті
Києві 2013 році".
29. Це рішення набирає чинності з дня йо о

офіційно о оп блі вання та застосов ється з 1
січня 2014 ро .
30. Додат и 1-13 є невід’ємними с ладовими

цьо о рішення.
31. Відповідно до статті 28 Бюджетно о о-

де с У раїни оприлюднити це рішення азеті
"Хрещати " десятиденний термін з дня йо о
прийняття.
32. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега 

Додатки до рішення Київради про бюджет міста
Києва будуть надруковані в газеті “Хрещатик” № 17/1

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

1. Затвердити а т приймання-передачі р-
тожит на в л. Дячен а, 12 в ом нальн
власність територіальної ромади міста Ки-
єва та до сфери правління Дарниць ої
районної в місті Києві державної адміністра-
ції, що додається.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

З додатками до розпоряджень КМДА можна ознайомити�
ся в апараті Київської міської державної адміністрації



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 4 7 лютого 2014 року

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх водопровідних 

та каналізаційних мереж товариства 
з обмеженою відповідальністю “А. В. С.”

Розпорядження № 94 від 25 січня 2014 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь


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

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

фраструктури”, враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю “А. В. С.” (листи від 20 ве

ресня 2013 року № 215 та від 10 жовтня 2013 року № 275), з метою надійного утримання та якісного обслуго

вування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. 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 во-
допровідні та аналізаційні мережі товари-
ства з обмеженою відповідальністю “А. В. С.”
з ідно з додат ом до цьо о розпорядження, в
межах та на мовах, визначених одою про
передач в правління від ритом а ціонер-
ном товариств “А ціонерна омпанія “Київ-
водо анал” майна, що є ом нальною влас-
ністю територіальної ромади міста Києва від
20 листопада 2003 ро (зі змінами та допов-
неннями), я ладено між ВАТ “АК “Київво-
до анал” 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 водопровідних та аналізаційних ме-
реж, зазначених п н ті 1 цьо о розпоря-
дження на мовах, визначених 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 залишаю за собою.
Виконуючий обов’язки голови 

А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про передачу функцій замовника будівництва та реконструкції
об’єктів інженерно
транспортної інфраструктури м. Києва

Розпорядження № 99 від 25 січня 2014 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 19 Закону України

“Про автомобільні дороги”, з метою покращення інженерно
транспортної інфраструктури м. Києва, в ме

жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити ом нальне підприємство
“Дире ція б дівництва шляхово-транспорт-
них спор д м. Києва” замовни ом б дівниц-
тва та ре онстр ції об’є тів інженерно-тра-
нспортної інфрастр т ри, а та ож об’є тів,
роботи на я их розпочаті або не завершені,
з ідно з додат ом.
Взяти до відома, що зв’яз з переда-

чею ф н цій замовни а б дівництва та ре-
онстр ції об’є тів, з ідно з додат ом, від
ом нально о підприємства “Київсь ий
метрополітен” та ом нально о підприєм-
ства “Київпастранс” до ом нально о під-
приємства “Дире ція б дівництва шляхово-
транспортних спор д м. Києва”, ом наль-
не підприємство “Дире ція б дівництва
шляхово-траиспортних спор д м. Києва”
стає правонаст пни ом ом нально о під-
приємства “Київсь ий метрополітен” та о-
м нально о підприємства “Київпастранс”
частині ви онання ф н цій замовни а б -
дівництва та ре онстр ції зазначених об’-
є тів.
2. Ком нальном підприємств “Київсь ий

метрополітен” та ом нальном підприємств
“Київпастранс” в становленом поряд :
2.1. Передати ф н ції замовни а б дівниц-

тва та ре онстр ції об’є тів, з ідно з п н том
1 цьо о розпорядження, до ом нально о під-
приємства “Дире ція б дівництва шляхово-
транспортних спор д м. Києва”.
2.2. Передати до ом нально о підприєм-

ства “Дире ція б дівництва шляхово-транс-
портних спор д м. Києва” відповідно до ор а-
нізаційно-правових заходів, передбачених
цим розпорядженням:
всі наявні до менти, я і засвідч ють права

замовни а, обся и незавершено о б дівниц-
тва та ре онстр ції ( апітальних інвестицій)
на момент передачі;
ори інали технічних мов, архіте т рно-

прое т вальних завдань, прое тно- ошто-
рисн до ментацію, затверджен в станов-
леном поряд ;
до овірн , б х алтерсь до ментацію, в

том числі пов’язан з вирішенням земельно-
майнових питань та питань видалення зеле-
них насаджень;
до ментацію, пов’язан з проведенням

процед р за півель;
ладені до овори;

а ти ви онаних робіт і фінансов до мен-
тацію по витратам на б дівництво і ре он-
стр цію об’є тів;
обладнання та матеріали, що придбані для
омпле тації об’є тів;
інформацію, я а є важливою для здійснен-

ня ф н цій замовни а б дівництва та ре он-

стр ції, відповідно до чинно о за онодав-
ства, по об’є тах з ідно з додат ом.
2.3. Ви он вати ф н ції замовни а до мо-

мент передачі цих ф н цій до ом нально о
підприємства “Дире ція б дівництва шляхо-
во-транспортних спор д м. Києва”.
3. Департамент транспортної інфрастр -

т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації):
3.1. Протя ом п’ятнадцяти робочих днів з

дня видання цьо о розпорядження в станов-
леном поряд вжити ор анізаційно-право-
вих заходів, пов’язаних з ви онанням п н т
1 цьо о розпорядження.
3.2. Подати до Департамент е ономі и та

інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) інвестиційні пропозиції до про рам
е ономічно о і соціально о розвит м. Києва
на 2014 та наст пні ро и, зв’яз із переда-
чею ф н цій замовни а б дівництва та ре он-
стр ції об’є тів, зазначених в п н ті 1 цьо о
розпорядження, до ом нально о підприєм-
ства “Дире ція б дівництва шляхово-транс-
портних спор д м. Києва”.
3.3. Спільно з ом нальним підприємством

“Київсь ий метрополітен”, ом нальним під-
приємством “Київпастранс” та ом нальним
підприємством “Дире ція б дівництва шляхо-
во-транспортних спор д м. Києва” двотиж-
невий термін з дня видання цьо о розпоря-
дження створити омісію з передачі ф н цій
замовни а б дівництва та ре онстр ції об’-
є тів та забезпечити передач до ом наль-
но о підприємства “Дире ція б дівництва
шляхово-транспортпих спор д м. Києва” б -
дівельних майданчи ів, земельних діляно з
об’є тами, що підпадають зон б дівництва
та ре онстр ції об’є тів, всіх наявних до -
ментів, я і засвідч ють права замовни а, об-
ся ів незавершено о б дівництва та ре он-
стр ції ( апітальних інвестицій) об’є тів, за-
значених п н ті 1 цьо о розпорядження, на
момент передачі та іншої до ментації, відпо-
відно до п. 2.2. цьо о розпорядження.
4. Ком нальном підприємств “Дире ція

б дівництва шляхово-транспортних спор д
м. Києва” встановленом поряд :
4.1. Спільно з Департаментом транспорт-

ної інфрастр т ри ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) забезпечити проведення
фінансово-технічної е спертизи фа тично ви-
онаних б дівельно-монтажних робіт з б дів-
ництва та ре онстр ції об’є тів, що пере-
даються.
4.2. Вирішити питання земле орист вання.
4.3. Забезпечити дотримання вимо чинно-

о за онодавства щодо поряд ви онання
б дівельних робіт.
5. Внести відповідні зміни до розпоря-

джень Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації та ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) з ідно з перелі ом, що додається, в час-
тині визначення замовни а б дівництва та
ре онстр ції об’є тів, та слова “ ом нальне
підприємство “Київсь ий метрополітен”
та/або “ ом нальне підприємство “Київпас-

транс” замінити словами “ ом нальне під-
приємство “Дире ція б дівництва шляхово-
транспортних спор д м. Києва” в сіх відпо-
відних відмін ах.
6. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Костю а
М. Д.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

(Київсь ої місь ої державної ації)
25.01.2014 № 99

Перелік 
об’єктів будівництва та реконструкції, замовником 

яких визначається комунальне підприємство “Дирекція будівництва 
шляхово
транспортних споруд м. Києва”

Об’є ти б дівництва КП “Київсь ий метро-
політен”
1. Б дівництво К ренівсь о-Червоноармій-

сь ої лінії від станції “Либідсь а” до станції
“Вистав овий центр” та Сирець о-Печерсь ої
лінії від станції “Хар івсь а” до Хар івсь ої
площі з еле тродепо метрополітен “Хар ів-
сь е” на Червоном Х торі з б дівництвом
додат ової станції “Вирлиця”.
2. Б дівництво дільниці К ренівсь о-Черво-

ноармійсь ої лінії метрополітен від станції
“Вистав овий центр” до Одесь ої площі в Го-
лосіївсь ом районі.
3. Б дівництво др о о пересадочно о в з-

ла між станціями “Золоті ворота” та “Теат-
ральна” Київсь о о метрополітен .
4. Б дівництво станційно о омпле с

“Львівсь а брама” з б дівництвом вход на
станцію.
5. Б дівництво др о о вход на станцію

метрополітен “Во зальна” Святошино-Бро-
варсь ої лінії метрополітен .
6. За ріплення р нтів на о ремих дільни-

цях К ренівсь о-Червоноармійсь ої та Си-
рець о-Печерсь ої ліній Київсь о о метропо-
літен .
7. Б дівництво Подільсь о-Ви рівсь ої лі-

нії Київсь о о метрополітен від станції “Во -
зальна” до житлово о масив Ви рівщина-
Троєщина з б дівництвом еле тродепо.
Об’є ти б дівництва та ре онстр ції КП

“Київпастранс”
8. Компле сна ре онстр ція лінії швид іс-

но о трамвая від в лиці Старово зальної до
Вели ої Кільцевої доро и в систем ле о о
рей ово о транспорт (ЛРТ). (І чер а б дів-
ництва).
9. Компле сна ре онстр ція лінії швид іс-

но о трамвая від в лиці Старово зальної до
Вели ої Кільцевої доро и в систем ле о о
рей ово о транспорт (ЛРТ). II чер а б дів-
ництва. Станція “Івана Лепсе”.
10. Компле сна ре онстр ція лінії швид-
існо о трамвая від в лиці Старово зальної
до Вели ої Кільцевої доро и в систем ле о-
о рей ово о транспорт (ЛРТ). III чер а б -
дівництва. Станція “Героїв Севастополя”.
11. Компле сна ре онстр ція лінії швид-
існо о трамвая від в лиці Старово зальної
до Вели ої Кільцевої доро и в систем ле о-
о рей ово о транспорт (ЛРТ). IV чер а б -
дівництва. Станція “Гарматна”.
12. Компле сна ре онстр ція лінії швид-
існо о трамвая від в лиці Старово зальної
до Вели ої Кільцевої доро и в систем ле о-
о рей ово о транспорт (ЛРТ). V чер а б дів-
ництва. Станція “Польова”.
13. Компле сна ре онстр ція лінії швид-

існо о трамвая від в лиці Старово зальної
до Вели ої Кільцевої доро и в систем ле о-
о рей ово о транспорт (ЛРТ). VI чер а б -
дівництва. Станція “Політехнічна”.
14. Компле сна ре онстр ція лінії швид-
існо о трамвая від в лиці Старово зальної
до Вели ої Кільцевої доро и в систем ле о-
о рей ово о транспорт (ЛРТ). VIII чер а б -
дівництва. Станція “Площа Перемо и”.
15. Б дівництво та ре онстр ція першої

чер и ільцевої доро и для еле тропоїздів з
підходами-під’їздами до платформ м. Києві.
16. Тролейб сна лінія на в л. Старонавод-

ниць ій Печерсь ом районі.
17. Б дівництво тролейб сної лінії Київ-Ір-

пінь.
18. Компле сна ре онстр ція лінії швид-
існо о трамвая від в лиці Старово зальної
до Вели ої Кільцевої доро и в систем ле о-
о рей ово о транспорт (ЛРТ). IX чер а б -
дівництва. Станція “Гната Юри 2”.
19. Компле сна ре онстр ція лінії швид-
існо о трамвая від в лиці Старово зальної
до Вели ої Кільцевої доро и в систем ле о-
о рей ово о транспорт (ЛРТ). X чер а б -
дівництва. Станція “Кільцева доро а” з б дів-
ництвом пішохідно о надземно о переход .
20. Ре онстр ція та б дівництво трамвай-

ної лінії від в лиці Гната Юри до ЗАТ “Кисне-
вий завод” із б дівництвом з пин ових стан-
цій з об’є тами ромадсь о о призначення.
21. Ре онстр ція трамвайних переїздів

місцях перетин з проїзною частиною в лич-
но-шляхової мережі м. Києва.
22. Ре онстр ція трамвайної лінії в лицею

Дмитрівсь ою на рівні з доро ою.
23. Ре онстр ція трамвайної лінії на ділян-

ці від в лиці Мінсь ої до в лиці Селянсь ої
П щі-Водиці в Оболонсь ом районі.
24. Ре онстр ція трамвайної лінії в лицею

Глибочиць ою.
25. Ре онстр ція трамвайної лінії в лицею

Фр нзе Подільсь ом районі.
26. Б дівництво центр діа ности и, техніч-

но о обсл ов вання та ремонт р хомо о
с лад в автоб сном пар № 6 на в л. По-
лярній, 20.
27. Ре онстр ція онта тної мережі на

б льварі Лесі У раїн и на ділянці від б львар
Др жби народів до в лиці Басейної.
28. Б дівництво та ре онстр ція маневро-

вих пристроїв на перетині в л. К рнатовсь о-
о та в л. С леймана Стальсь о о, в л. К р-
натовсь о о та в л. Ми оли Кибальчича, в л.
Бориспільсь ої та в л. Ялтинсь ої.

Заступник голови — керівник апарату 
О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
25.01.2014 № 99

Перелік
розпоряджень Київської міської державної адміністрації 

та виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 

до яких вносяться зміни в частині визначення замовника будівництва 
та реконструкції об’єктів

1. Розпорядження Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації від 01 люто о 2002 ро
№ 153 “Про б дівництво К ренівсь о-Черво-
ноармійсь ої лінії від станції “Либідсь а” до
станції “Вистав овий центр” та Сирець о-Пе-
черсь ої ліній від станції “Хар івсь а” до Хар-
івсь ої площі з еле тродепо”.

2. Розпорядження Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації від 20 липня 2004 ро
№ 1312 “Про відновлення робіт із прое т -
вання та спор дження Подільсь о-Ви рів-
сь ої лінії Київсь о о метрополітен від стан-
ції “Во зальна” до житлово о масив Ви рів-
щина-Троєщина з еле тродепо”.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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3. Розпорядження Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації від 02 вересня 2004 ро
№ 1628 “Про внесення змін до розпоряджен-
ня Київсь ої місь ої державної адміністрації
від 01.02.2002 № 153”.
4. Розпорядження Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації від 08 вересня 2004 ро
№ 1673 “Про омпле сн ре онстр цію лінії
швид існо о трамваю від площі Перемо и до
Кільцевої доро и з част овою зміною траси”.
5. Розпорядження Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації від 12 вітня 2005 ро
№ 572 “Про продовження робіт із прое т -
вання та спор дження др о о вход на стан-
цію метрополітен “Во зальна” Святошино-
Броварсь ої лінії”.
6. Розпорядження Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації від 04 вітня 2007 ро
№ 396 “Про внесення змін та доповнень до
розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 08.09.2004 ро № 1673”.
7. Розпорядження Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації від 14 червня 2007 ро
№ 697 “Про за ріплення р нтів на о ремих
дільницях Київсь о о метрополітен ”.
8. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 09 січня 2008 ро
№ 16 “Про ре онстр цію трамвайної лінії по
в лиці Глибочиць ій”.
9. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 09 січня 2008 ро
№ 17 “Про ре онстр цію трамвайної лінії по
в лиці Дмитрівсь ій”.
10. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 19 люто о 2008
№ 202 “Про прое т вання та спор дження
дільниці К ренівсь о-Чсрвоноармійсь ої лінії
метрополітен від станції “Вистав овий
центр” до Одесь ої площі Голосіївсь ом
районі”.
11. Розпорядження ви онавчо о ор ан Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) від 11 березня 2008 ро № 280
“Про ре онстр цію трамвайної лінії на ділянці
від в лиці Мінсь ої до в лиці Селянсь ої П -
щі — Водиці в Оболонсь ом районі”.
12. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 11 березня 2008 ро-

№ 281 “Про ре онстр цію трамвайних лі-
нії на в лиці Фр нзе Подільсь ом районі”.
13. Розпорядження ви онавчо о ор ан Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) від 11 березня 2008 ро № 310
“Про підвищення рівня безпе и та мов дорож-
ньо о р х на проїзній частині в лично-шляхової
мережі м. Києва при переїзді через трамвайні
олії, на о ремих ділян ах олій та в злах”.
14. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 08 травня 2008 ро
№ 645 “Про створення центр діа ности и,
технічно о обсл ов вання та ремонт р хо-
мо о с лад в Автоб сном пар № 6 на в -
лиці Полярній, 20”.
15. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 15 травня 2008 ро
№ 661 “Про прое т вання та спор дження
др о о пересадочно о в зла між станціями
“Золоті ворота” та “Театральна” Київсь о о
метрополітен ”.
16. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 15 травня 2008 ро

№ 668 “Про б дівництво тролейб сної лінії на
в лиці Старонаводниць ій Печерсь ом
районі”.
17. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 23 липня 2008 ро
№ 990 “Про завершення робіт із прое т ван-
ня та спор дження станційно о омпле с
“Львівсь а брама” з б дівництвом вход ”.
18. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 24 листопада 2008
ро № 1616 “Про ре онстр цію та б дів-
ництво трамвайної лінії від в лиці Гната Юри
до ЗАТ “Кисневий завод”.
19. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 12 січня 2010 ро
№ 6 “Про внесення змін та доповнень до роз-
порядження Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації від 08.09.2004 ро № 1673”.
20. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 07 жовтня 2010 ро
№ 822 “Про внесення змін та доповнень до
розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 19.02.2008 № 202”.
21. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 06 вітня 2011 ро
№ 490 “Про першочер ові заходи щодо ре-
алізації прое т “Місь а еле трич а”.
22. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 09 серпня 2011 ро
№ 1409 “Про внесення змін та доповнень до
розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 19.02.2008 № 202”.
23. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 20 жовтня 2011
№ 1934 “Про внесення змін до розпоряджен-
ня ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
06.04.2011 № 490”.
24. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 16 листопада 2011
ро № 2129 “Про б дівництво та ре он-
стр цію маневрових пристроїв на трамвай-
ній мережі Лівобережної частини міста”.
25. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 09 р дня 2011 ро
№ 2347 “Про ре онстр цію онта тної мере-
жі по б львар Лесі У раїн и”.
26. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 12 червня 2012 ро
№ 992 “Про ви отовлення прое тно- ошто-
рисної до ментації на б дівництво тролей-
б сної лінії Київ-Ірпінь”.
27. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 11 липня 2012 ро
№ 1195 “Про внесення змін до розпоряджен-
ня ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
11.03.2008 № 310”.
28. Розпорядження ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 18 липня 2012 ро
№ 1246 “Про внесення змін до розпоряджен-
ня ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
09.12.2011 № 2347”.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 103 від 25 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 додат-
ом до цьо о розпорядження іль ості 84
дозволи.
2. Відповідальність за розміщення та е с-

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

рядження по ласти на заст пни а олови Ки-
ївсь 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 адмінстрації)
25.01.2014 № 103

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються
№ №

дозволу
Розповсюджувач

реклами
Тип рекламного

засобу
Площа,

кв.м
Місце розташування
рекламного засобу

1. 38534�13 СПД Тарасюк Володимир
Володимирович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,76 Шевченківський
район, вул. Олеся
Гончара, 75

2. 38635�13 ТОВ "ОК Новий Зір" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,4 Шевченківський
район, вул.
Глибочицька, 17

3. 38639�13 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Електронне табло,
"рядок, що біжить", на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,0486 Шевченківський
район, вул. Якіра, 8

4. 38665�13 ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,405 Печерський район,
вул. Щорса, 7/9

5. 38672�13 ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,405 Печерський район,
вул. Щорса, 7/9

6. 38668�13 ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,5152 Печерський район,
вул. Щорса, 7/9

7. 38701�13 ТОВ "МОДУЛЬ�СТИЛЬ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

21,84 Шевченківський
район, просп.
Перемоги, 9

8. 38720�13 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

20,24 Деснянський район,
вул. Миколи
Закревського, 9

9. 38719�13 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15,84 Деснянський район,
вул. Миколи
Закревського, 9

10. 38851�13 ПАТ "Платинум Банк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,28 Дніпровський район,
вул. Раїси Окіпної, 4�А

11. 38960�13 ТОВ "Сінево Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,1 Святошинський район,
просп. Леся Курбаса,
16�А

12. 38980�13 ТОВ "СПІК АП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

19,074 Подільський район,
вул. Спаська, 5

13. 39001�13 ФО�П Лунькова Ольга
Анатоліївна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,6 Святошинський район,
бульв. Кольцова, 14 � Д

14. 39033�13 ТОВ "КІДДІТОН" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

20,88 Оболонський район,
вул. Маршала
Тимошенка, 13�А

15. 39009�13 ТОВ "Рекламно�
інформаційне
агентство"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
Брест�Литовське шосе
(15 км автомагістралі
Київ�Чоп)

16. 39046�13 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18,2 Дніпровський район,
просп. Павла Тичини,
1�В

17. 39079�13 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18,2 Дніпровський район,
просп. Павла Тичини,
1�В

18. 39078�13 ПрАТ "Спорт лайн тревел"
туристичне агентство

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6 Печерський район,
бульв. Лесі Українки,
26

19. 39083�13 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,85 Святошинський район,
просп. Леся Курбаса,
7�А

20. 39124�13 ТОВ "БЕЛЬ�ФЕРМАЖ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Деснянський район,
вул. Червоноткацька,
42

21. 39125�13 ТОВ "БЕЛЬ�ФЕРМАЖ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Деснянський район,
вул. Червоноткацька,
42

22. 39123�13 ТОВ "СПОРТ�СОЛЮШІН" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Деснянський район,
вул. Володимира
Маяковського, 44�А

23 39121�13 ТОВ "СПОРТ�СОЛЮШІН" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Деснянський район,
вул. Володимира
Маяковського, 44�А

24. 39119�13 ТОВ "СПОРТ�СОЛЮШІН" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Деснянський район,
вул. Володимира
Маяковського, 44�А

25. 39120�13 ТОВ "СПОРТ�СОЛЮШІН" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Деснянський район,
вул. Володимира
Маяковського, 44�А

26. 39122�13 ТОВ "СПОРТ�СОЛЮШІН" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Деснянський район,
вул. Володимира
Маяковського, 44�А

27. 39157�13 ТОВ "АГЕНТСТВО
НЕРУХОМОСТІ
"БЛАГОВІСТ" ВВІДЕНСЬКЕ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

24,059 Печерський район,
вул. Московська, 46/2

28. 39134�13 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,6825 Печерський район,
вул. Щорса, 32�Б

29. 39126�13 ТОВ "БігБорд" Транспорант �
перетяжка над вулицею

2 Шевченківський
район, вул.
Червоноармійська, 
10�12

30. 39160�13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08 Дніпровський район,
Дніпровська
набережна /вул.
Березняківська

31. 39163�13 ТОВ"НАКО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08 Подільський район,
вул. Щекавицька, 
49�А

32. 39161�13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м. 1,08 Дарницький район,
просп. Петра
Григоренка, 22/20

33. 39199�13 ТОВ "ТАНТАЛСГРУП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,2345 Оболонський район,
вул. Маршала
Тимошенка, 19
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34. 39200�13 ТОВ "ТАНТАЛСГРУП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,2345 Оболонський район,
вул. Маршала
Тимошенка, 19

35. 39173�13 ТОВ "Поступ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Печерський район,
бульв. Лесі Українки,
26

36. 39197�13 ПАТ "МІСЬКИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Дарницький район,
вул. Княжий Затон, 4

37. 39231�13 ТОВ "ЕМС СЕРВІС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,4 Печерський район,
бульв. Лесі Українки,
8 (приміщення № 79)

38. 39232�13 ТОВ "ЕМС СЕРВІС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,84 Печерський район,
бульв. Лесі Українки,
8 (приміщення № 79)

39. 39233�13 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО�
УГОРСЬКЕ ТОВ "ЦЕНТР
ЕСТЕТИКИ ТА ЧАРІВНОСТІ
"ПАНІ АНЄЛЄ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,43 Печерський район,
вул. Панаса Мирного,
2/44

40. 39242�13 ТОВ "ПХ ГРУП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15,2 Дніпровський район,
просп. Возз'єднання,
2/1

41. 39240�13 ТОВ "ПХ ГРУП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,4 Шевченківський
район, вул.
Білоруська, 2

42. 39243�13 ТОВ "ПХ ГРУП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9 Шевченківський
район, вул.
Білоруська, 2

43. 39239�13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,5 Деснянський район,
вул.
Червоногвардійська, 
1�А

44. 39238�13 ТОВ "Дюденко Київ" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

36 Дарницький район,
вул. Єлизавети
Чавдар, 7

45. 39328�13 ФО�П Куліш Людмила
Володимирівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,256 Оболонський район,
Оболонський
проспект, 22�В

46. 39327�13 ФО�П Куліш Людмила
Володимирівна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,12 Оболонський район,
Оболонський
проспект, 22�В

47. 39295�13 СПД Тарасюк Володимир
Володимирович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7 Оболонський район,
вул. Маршала
Тимошенка, 29

48. 39296�13 СПД Тарасюк Володимир
Володимирович

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,12 Оболонський район,
вул. Маршала
Тимошенка, 29

49. 39372�13 ТОВ "ЕМС СЕРВІС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

11,4 Печерський район,
бульв. Лесі Українки,
8 (приміщення № 79)

50. 39448�13 ТОВ "НА КО" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

36 Шевченківський
район, просп.
Перемоги, 29

51. 33526�13 ТОВ "Брокард�Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,2 Печерський район,
вул. Червоноармійська
/ вул. Басейна, 1�3/2

52. 33525�13 ТОВ "Брокард�Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,2 Печерський район,
вул. Червоноармійська
вул. Басейна, 1�3/2

53. 33532�13 ТОВ "Ліра 2000" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,6 Печерський район,
Дніпровський узвіз, 1

54. 33533�13 ТОВ "Ліра 2000" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,9332 Печерський район,
Дніпровський узвіз, 1

55. 38465�13 ПАТ "ОТП БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

9,12 Голосіївський район,
вул. Жилянська, 43

56. 38517�13 ФО�П Мороз Тетяна
Анатоліївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,7012 Подільський район,
вул. Петра
Сагайдачного, 41

57. 38539�13 ПАТ "Райффайзен банк
Аваль"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,95 Шевченківський
район, вул. Хрещатик,
22

58. 38741�13 ТОВ "Ас Групп, Лтд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,155 Солом'янський район,
Повітрофлотський
проспект, 81

59. 38740�13 ТОВ "Ромстал Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,6 Солом'янський район,
вул. Вадима Гетьмана,
46�Б

60. 38749�13 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,2875 Подільський район,
вул. Костянтинівська,
2�А

61. 38753�13 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Шевченківський
район, вул.
Володимирська, 38

62. 38754�13 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,02 Шевченківський
район, вул. Хрещатик,
16

63. 38797�13 ТОВ "РЕКЛАМНЕ РІШЕННЯ" Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі
(беклайт)

4,32 Солом'янський район,
бульв. Чоколівський
(розподілювач,
напроти будинку № 6)

64. 38917�13 ТОВ "Сушия" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,6 Шевченківський
район, вул. Богдана
Хмельницького, 10

65. 38978�13 ТОВ "ТАНТАЛСГРУП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

47,5022 Оболонський район,
вул. Маршала
Тимошенка, 19

66. 38987�13 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район,
просп. Петра
Григоренка, 15/27
(напроти вул. Анни
Ахматової)

67. 39000�13 ТОВ "ТАНТАЛСГРУП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,89 Солом'янський район,
вул. Борщагівська, 206

68. 39025�13 ТОВ "101 СЕРВІС" Телевізійний екран на
фасаді будинку

15 Голосіївський район,
вул. Льва Толстого, 57

69. 39151�13 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,875 Голосіївський район,
вул.
Червоноармійська, 132

70. 39162�13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський район,
вул. Голосіївська, 14

71. 39164�13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Солом'янський район,
вул. Велика Окружна
/вул. Садова

72. 39229�13 ПАТ "МІСЬКИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,85 Голосіївський район,
вул. Академіка
Заболотного, 48�А

73. 39230�13 ПАТ "МІСЬКИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

19,8 Голосіївський район,
вул. Академіка
Заболотного, 48�А

74. 39241�13 ТОВ "ПХ ГРУП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

132,2048 Солом'янський район,
вул. Георгія Кірпи, 3

75. 39277�13 ТОВ "ПХ ГРУП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,6 Голосіївський район,
вул.
Червоноармійська, 40

76. 39278�13 ТОВ "ПХ ГРУП" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,64 Голосіївський район,
вул.
Червоноармійська, 40

77. 39335�13 ФО�П ВДОВИЧЕНКО
ТЕТЯНА

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,2 Солом'янський район,
бульв. Івана Лепсе, 8

78. 39281�13 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

35,96 Дніпровський район,
вул. Серафимовича, 
1�А, літера А

79. 39294�13 ТОВ "Ромстал Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

76,8 Солом'янський район,
вул. Вадима Гетьмана,
46�Б

80. 39293�13 ТОВ "Ромстал Україна" Щит на фасаді будинку
(беклайт)

18 Солом'янський район,
вул. Вадима Гетьмана,
46�Б

81. 39292�13 ТОВ "Ромстал Україна" Щит на фасаді будинку
(беклайт)

18 Солом'янський район,
вул. Вадима Гетьмана,
46�Б

82. 39282�13 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,8978 Солом'янський район,
вул. Борщагівська, 117

83. 39280�13 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,8978 Солом'янський район,
вул. Борщагівська, 117

84. 39389�13 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7 Голосіївський район,
вул. Саксаганського,
61/17

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 100 від 25 січня 2014 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 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 1 дозвіл 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)
25.01.2014 №100

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, що скасовується

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування 
рекламного засобу

1. 32381�13 ПАТ АБ “УКРГАЗ�
БАНК”

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,325 Подільський район, вул.
Фрунзе, 126/2

Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням 
рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року

№ 494/9982 “Про реорганізацію комунального підприємства 
з питань проектування “Житлоінвестпроект”

Розпорядження № 107 від 30 січня 2014 року
Відповідно до статей 104 — 107 Цивільного кодексу України, статей 56, 59, 78, 135, 136 Господарського ко-

дексу України, статей 34, 35, 37 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців”, частини 2 статті 2, статей 5, 11 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
на виконання рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 494/9982 “Про реорганізацію
комунального підприємства з питань проектування “Житлоінвестпроект”, в межах функцій органу місцево-
го самоврядування:

1. Утворити омісію з реор анізації ом -
нально о підприємства з питань прое т ван-
ня “Житлоінвестпрое т” (ЄДРПОУ 32455208)
шляхом приєднання до ом нально о підпри-
ємства з питань б дівництва житлових б дин-
ів “Житлоінвестб д-УКБ” (ЄДРПОУ
31958324) (надалі — Комісія з реор анізації)
та затвердити її с лад, що додається.
2. Установити, що редитори ом нально о

підприємства з питань прое т вання “Житло-
інвестпрое т” протя ом двох місяців з дня
оп блі вання повідомлення про йо о реор-
анізацію мають право пред’явити свої вимо-
и шляхом письмово о звернення до Комісії з
реор анізації за адресою реєстрації ом -
нально о підприємства з питань б дівництва
житлових б дин ів “Житлоінвестб д-УКБ”:
01601, м. Київ — 30, в л. Володимирсь а, 42.

3. Комісії з реор анізації:
3.1. Здійснювати правління справами
ом нально о підприємства з питань про-
е т вання “Житлоінвестпрое т” відповідно
до вимо чинно о за онодавства У раїни.
3.2. Повідомити відповідно о держав-

но о реєстратора про прийняте Київ-
сь ою місь ою радою рішення щодо ре-
ор анізації ом нально о підприємства з
питань прое т вання “Житлоінвестпро-
е т” шляхом приєднання до ом нально о
підприємства з питань б дівництва жит-
лових б дин ів “Житлоінвестб д-УКБ” та
подати в становленом за онодавством
поряд необхідні до менти для внесен-
ня запис до Єдино о державно о реєс-
тр юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 77 лютого 2014 року

Про переведення приватного жилого будинку 
у провулку Горького, 33 у Деснянському районі в нежилий

Розпорядження № 93 від 25 січня 2014 року
Відповідно до статті 119 Цивільного кодексу України та згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Ки(

єві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2013
року № 1355 “Про затвердження Порядку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві”, розглянувши звернення Синга(
ївського Миколи Васильовича від 11 листопада 2013 року, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Перевести придатний для проживання жилий б дино ,
я ий знаходиться пров л Горь о о, 33 Деснянсь ом
районі, нежилий під центр сімейно о дозвілля із за ладом
ромадсь о о харч вання Деснянсь ом районі за мови ви-
онання п н т 2 цьо о розпорядження.
2. Громадянин Син аївсь ом Ми олі Васильович виріши-

ти питання пайової часті створенні соціальної та інженерно-

транспортної інфрастр т ри м. Києва встановленом по-
ряд .
3. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти

на заст пни ів олови Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції з ідно з розподілом обов’яз ів.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

3.3. Вжити заходів, передбачених чинним за онодавством
У раїни, що пов’язані з реор анізацією ом нально о під-
приємства з питань прое т вання “Житлоінвестпрое т” шля-
хом приєднання до ом нально о підприємства з питань б -
дівництва житлових б дин ів “Житлоінвестб д-УКБ”, в тер-
мін не пізніше одно о ро з дня видання цьо о розпоря-
дження.
3.4. Повідомити працівни ів ом нально о підприємства з

питань прое т вання “Житлоінвестпрое т” про йо о реор ані-
зацію шляхом приєднання до ом нально о підприємства з
питань б дівництва житлових б дин ів “Житлоінвестб д-УКБ”
та забезпечити дотримання їх тр дових та соціально-право-
вих арантій поряд та на мовах, визначених чинним за о-
нодавством У раїни.
3.5. Вжити всіх необхідних заходів щодо стя нення дебітор-

сь ої забор ованості КП “Житлоінвестпрое т” та письмово по-
відомити про йо о реор анізацію ожно о з боржни ів. У разі
необхідності забезпечити стя нення забор ованості перед КП
“Житлоінвестпрое т” в с довом поряд .
3.6. Вжити всіх необхідних заходів щодо по ашення реди-

торсь ої забор ованості, в том числі за подат ами, зборами
та іншими оштами, що належить сплатити до державно о та
місцево о бюджет , Пенсійно о фонд У раїни, фондів соці-
ально о страх вання в поряд , встановленом чинним за о-
нодавством У раїни.
3.7. С ласти та подати відповідним стр т рним підрозді-

лам Міністерства доходів і зборів У раїни, Пенсійно о фонд
У раїни та фондів соціально о страх вання звітність за остан-
ній звітний період.
3.8. Провести інвентаризацію майна ом нально о підпри-

ємства з питань прое т вання “Житлоінвестпрое т” після за-
інчення стро для пред’явлення вимо редиторами. Вияви-
ти та вжити заходів щодо повернення майна, я е переб ває
третіх осіб. У випад ах, встановлених за оном, забезпечити

проведення незалежної оцін и майна КП “Житлоінвестпро-
е т”.
3.9. За рез льтатами інвентаризації с ласти передавальний

а т, я им визначити правонаст пництво щодо всіх зобов’я-
зань КП “Житлоінвестпрое т”, що припиняється, стосовно
всіх її редиторів та боржни ів, в лючаючи зобов’язання, я і
оспорюються сторонами, а та ож всі права та обов’яз и що-
до майна, я е переходить до ом нально о підприємства з
питань б дівництва житлових б дин ів “Житлоінвестб д-УКБ”
та подати йо о на затвердження ви онавчом ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ій місь ій державній адміністрації).
3.10. Після за інчення процед ри реор анізації, передбаче-

ної за оном, але не раніше за інчення стро заявлення вимо
редиторами, подати державном реєстраторові за місцем
державної реєстрації КП “Житлоінвестпрое т” та місцем дер-
жавної реєстрації КП “Житлоінвестб д-УКБ” затверджений
примірни передавально о а та з перелі ом необхідних до -
ментів, визначених за оном, для проведення державної реєс-
трації припинення КП “Житлоінвестпрое т” в рез льтаті при-
єднання до КП “Житлоінвестб д-УКБ”.
4. Департамент ом нальної власності м. Києва ви онав-

чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) забезпечити за ріплення встановленом
поряд за КП “Житлоінвестб д-УКБ” на праві осподарсь о-
о відання майна, що залишилося після реор анізації КП
“Житлоінвестпрое т”.
5. У випад ах, передбачених чинним за онодавством, в ра-

зі відс тності олови Комісії з реор анізації ви онання йо о
обов’яз ів по ласти на заст пни а олови Комісії.
6. 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 влаштування фонтана на вул. Хрещатик, 23 у Печерському районі
Розпорядження № 111 від 30 січня 2014 року

Відповідно до підпунктів 7, 17 пункту "а" частини першої статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України
"Про благоустрій населених пунктів", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про охорону культурної спадщини", постанови Кабінету Мі(
ністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870 "Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або від(
мови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Спеціалізоване водо осподарсь е ом нальне
підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) "Київводфонд" (далі —
СВКП "Київводфонд") замовни ом прое т вання та ви онання
робіт з влашт вання фонтана на в л. Хрещати , 23 Печер-
сь ом районі (далі — об'є т).
2. СВКП "Київводфонд" на ви онання п н т 1 цьо о розпо-

рядження в становленом поряд :
2.1. Визначити прое тн ор анізацію для розроблення про-

е тно- ошторисної до ментації.
2.2.Забезпечити розроблення та затвердження прое тно-
ошторисної до ментації.
2.3. У разі необхідності вирішити питання оформлення пра-

ва орист вання земельною ділян ою.
2.4. Після ви онання підп н тів 2.1, 2.2 цьо о п н т визна-

чити підрядн ор анізацію для ви онання робіт з влашт вання
об'є та.
2.5. Під час ладання до овор підряд обов'яз ово передба-

чити мови щодо надання підрядни ом арантій я ості ви она-
них робіт та встановити арантійні стро и е спл атації об'є та.
2.6. Одержати дозвіл на пор шення об'є та бла о строю.
2.7. Одержати дозволи центрально о ор ан ви онавчої

влади сфері охорони льт рної спадщини — Міністерства
льт ри У раїни, Управління охорони льт рної спадщини на

проведення робіт.

2.8. Забезпечити дотримання вимо за онодавства щодо
поряд ви онання б дівельних робіт.
2.9. Роботи ви он вати з ідно з Правилами бла о строю

міста Києва, затвердженими рішенням Київсь ої місь ої ради
від 25 р дня 2008 ро № 1051/1051.
2.10. Забезпечити ви онання робіт з влашт вання об'є та.
3. Взяти до відома, що фінанс вання робіт з прое т вання

та влашт вання фонтана на в л. Хрещати , 23 Печерсь ом
районі здійснюватиметься за рах но зал чених в становле-
ном поряд оштів.
4. Департамент житлово- ом нальної інфрастр т ри по-

дати до Департамент е ономі и та інвестицій інвестиційні
пропозиції щодо в лючення об'є та до прое тів про рам е о-
номічно о і соціально о розвит м. Києва на 2014 рі та на-
ст пні ро и за рах но зал чених оштів.
5. Департамент ом нальної власності м. Києва забезпе-

чити в становленом поряд прийняття майна до ом наль-
ної власності територіальної ромади міста Києва після завер-
шення робіт, зазначених п н ті 1 цьо о розпорядження, з
подальшим за ріпленням за СВКП "Київводфонд" на праві
осподарсь о о відання.
6. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження залишаю

за собою.
Виконуючий обов’язки голови

А. Голубченко
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Відповіді на сканворд 

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

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор-замовни : ТОВ "Міжре іональна оординаційно-технічна фір-

ма "Ве а". Поштова адреса: 01135, м. Київ, в л. Золото стівсь а, б д. 30 (для
ореспонденції: м. Київ, в л. Бер овець а, 6-А).

2. Місце розташ вання майданчи б дівництва: Золото стівсь а, 30
в Шевчен івсь ом районі міста Києва.

3. Хара теристи а діяльності об'є та: Житловий б дино з вб довани-
ми та приб дованими приміщеннями та підземним пар ін ом.

4. Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності: по ра-
щення житлових мов населення.

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

- земельних: на існ ючих площах, в межах земельної ділян и: всьо о —
0,15 а, заб дови — 558,89 м2

- енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло): еле тропостачання — від існ -
ючих джерел, теплопостачання — від існ ючих тепломереж (1503 ГДж/рі )

- водних: 12490 м3/рі , вода питної я ості

- тр дових: 25 чолові

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації): за-
безпеч є Замовни .

Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й е спл атації) на
нав олишнє середовище:

- лімат і мі ро лімат: не впливає

- повітряне: ви иди від транспорт NOx, CO, CxHy в межах нормативів.

- водне: впливає в межах дозволених рівнів

- ґр нт: не впливає

- рослинний і тваринний світ: не впливає

- нав олишнє соціальне середовище (населення): позитивний, по ращення
житлових мов населення

7. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання:
відходи підля ають тилізації.

8. Обся ви онання ОВНС: з ідно ДБН А.2.2-1-2003.

9. Участь ромадсь ості: п блі ація заяви про наміри в ЗМІ. Пропозиції
та за важення приймаються за телефоном 235-10-79, 226-23-52 продовж мі-
сяця після оп блі вання Заяви в ЗМІ.

13 люто о 2014 ро о 10.00 с ддею Добрянсь ою Я. І. в О р ж-

ном адміністративном с ді м. Києва за адресою: місто Київ,

в л. Хрещати , 10, зал с дових засідань № 206, сл хатиметься

справа № 826/18665/13-а за позовом Поперечної Тетяни Володи-

мирівни до ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої

місь ої державної адміністрації) про зобов'язання вчинити певні дії,

а саме, внести зміни до розпорядження ви онавчо о ор ан Київ-

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

17 вересня 2013 ро № 1622 “Про внесення змін до дея их розпо-

ряджень ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-

ої державної адміністрації)”.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Пань о Наталію
Ми олаївн , останнє місце проживання за адресою: м. Київ, в л. Дмитрів-
сь а, 69, в. 194 за позовом Дмитр Наталії Ми олаївни до Пань о Наталії
Ми олаївни про стя нення забор ованості. С дове засідання відб деться
25 люто о 2014 ро о 15.00 в приміщенні с д за адресою: м. Київ,
в л.Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, аб. 53.

У разі неяв и відповідача — Пань о Н.М. в с дове засідання, дане о о-
лошення вважається належним повідомленням та справ б де роз лян -
то по с ті за наявними в справі матеріалами.

Пань о Н. М. випад неяв и зобов'язана повідомити с д про причини
неяв и.

С ддя Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва Гайд С. В.

К ра ова Наталія Валеріївна, зареєстрована за адресою: м. Київ, в л. Хар ів-
сь е шосе, б. 168-Є, в. 100, ви ли ається в я ості відповідача Дарниць им ра-
йонним с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться 18 люто о 2014
ро о 10.00 цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю "ОТП Фа торин " до К ра ової Наталії Валеріївни про стя нення забор о-
ваності за редитним до овором.

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леонтю Л.К. в примі-
щенні Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, в л. Се-
вастопольсь а, 14, аб. 4, зал. 5.

У разі неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз лян та йо о
відс тності з рах ванням наявних справі до азів відповідно до чинно о за о-
нодавства.

Відповідач Ганич Олені Ві торівні, адреса я ої: м. Київ, в л. Хар івсь е
шосе, 67-а, в. 2, необхідно з'явитися 11.02.2014 р. о 10.30, до Дарниць-
о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 114), для
часті в с довом засіданні по цивільній справі за позовом ПАТ КБ "При-
ватбан " до Ганич Олени Ві торівни про стя нення забор ованості.

У разі неяв и відповідача до с д , справ б де роз лян то по с ті за
наявними справі матеріалами йо о відс тність в поряд ст. 169 ч. 4
ЦПК У раїни.

С ддя Є. І. Вов

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є
он рс на заміщення ва антних посад:
- оловно о спеціаліста відділ з питань адрової роботи та державної сл жби;
- оловно о спеціаліста з питань запобі ання та виявлення ор пції;
- оловно о спеціаліста відділ онтролю за бла о строєм на період відп ст и

для до ляд за дитиною до дося нення нею трирічно о ві .
Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.
Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі -

вання за адресою: в л. С ворова, 15, ім. 204, тел. 280-74-97.

Управління охорони здоров'я Печерсь ої райдержадмі-
ністрації о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- спеціаліст І ате орії з юридичних питань;

вимо и: вища юридична освіта, досвід роботи.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня оп б-
лі вання за адресою: м. Київ, в л.Підвисоць о о, 4-А, аб. № 301,
т. (044) 528-70-85.

14.02.2014 р. о 12-й одині, на в л. Воздвиженсь ій, 45-47-49 б -

де проведено за ріплення межовими зна ами поворотних точо

меж даної земельної ділян и в нат рі (на місцевості). Просимо с -

міжних земле орист вачів, а саме ТОВ "Рантье" та ПАТ трест "Київ-

місь б д-1" б ти прис тніми при проведенні зазначених робіт.

До ва и Заслонова Оле сандра Юрійовича, 28.04.1961 р.н., Печерсь ий
районний с д м. Києва ви ли ає вас в я ості відповідача в с дове засідан-
ня по цивільній справі за позовом ПрАТ "Страхова омпанія "АХА Страх ван-
ня" до Заслонова О.Ю. про відш од вання матеріальної ш оди, завданої внас-
лідо ДТП, я е від ладено до 14.02.2014 на 08.00, та відб деться за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 34.

С ддя Ю. А. Фар ош

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Температура —4°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +1°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура —4°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 92 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 7 ëþòîãî 2014 ðîêó
ранок день вечір
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1483 — ó Ðèì³ âèéøëà äðóêîì
êíèãà "Ïðîãíîñòè÷íà îö³íêà ïî-
òî÷íîãî 1483 ðîêó" (Iudicium
pronosticon Anni M. CCCC.
LXXXIII) ïðîôåñîðà áîëîíñüêîãî
óí³âåðñèòåòó Þð³ÿ Äðîãîáè÷à. Öå
ïåðøà â³äîìà äðóêîâàíà êíèãà
óêðà¿íñüêîãî àâòîðà.

1855 — ó ì³ñò³ Ñ³ìîäà Ðîñ³ÿ òà
ßïîí³ÿ ï³äïèñàëè äîãîâ³ð ïðî "ïî-
ñò³éíèé ìèð ³ ùèðó äðóæáó ì³æ
äåðæàâàìè"

1918 — Óðÿä Óêðà¿íñüêî¿ Íà-
ðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè òà Öåíòðàëüíà
Ðàäà íà ÷îë³ ç Ìèõàéëîì Ãðóøåâ-
ñüêèì çàëèøèëè Êè¿â, çàõîïëå-
íèé á³ëüøîâèêàìè.

1927 — âèéøëà ïîñòàíîâà ïðî

áóä³âíèöòâî â Óêðà¿í³ Äí³ïðîâ-
ñüêî¿ ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿.

1930 — çàñíóâàííÿ Óêðà¿íñüêî-
ãî íàóêîâîãî ³íñòèòóòó ó Âàðøàâ³.

1989 — ó Êèºâ³ îðãàí³çîâàíî Êî-
ì³òåò ç â³äíîâëåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ àâ-
òîêåôàëüíî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè.

1992 — â ãîëëàíäñüêîìó ì³ñò³
Ìààñòðèõò ì³í³ñòðè çàêîðäîííèõ
ñïðàâ, åêîíîì³êè òà ô³íàíñ³â êðà-
¿í — ÷ëåí³â ªÑ ï³äïèñàëè "Äîãî-
â³ð ïðî ªâðîïåéñüêèé Ñîþç",
ÿêèé ïåðåäáà÷àâ òðàíñôîðìàö³þ
ªÑ â íîâèé åêîíîì³÷íèé, âàëþò-
íèé, à ó ïåðñïåêòèâ³ ³ ïîë³òè÷íèé
ªâðîïåéñüêèé Ñîþç.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Японська компанія —
виробник кормів для
тварин під назвою

B&H Lifes — презентувала
новий продукт.

Назва вина для котів дослівно пе�

рекладається як "Няв Няв Модерн".

Творці незвичайних ласощів відзна�

чили, що після виходу на ринок "Гав

Гав Пива" до них почали звертатися

з проханням про створення анало�

гічного продукту для котів, пові�

домляє "Настроение" за матеріала�

ми сайту TOPnews.

Котяче вино виготовляють на

безалкогольній основі, однак во�

но насичене вітамінами, містить

м'яту і виноградний сік сортів Ка�

берне. Про це пише Novostiua.

net. Виробник відзначає, що, як

правило, кішки не схильні до

вживання подібних напоїв, а ось

від їхніх господарів передбачаєть�

ся отримати безліч замовлень на

цю продукцію. Знайдеться чима�

ло власників кішок, які захочуть,

щоб домашні улюбленці розділи�

ли з ними веселий настрій і свя�

та

Вчені з Японії винайшли 
алкогольні напої для кішок

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 7 ëþòîãî

ОВНИ, соці м, др жні терени — ось територія спішної самореалізації, т т на
вас заче ались приємні сюрпризи, братерсь о о пол приб де, відновляться
давні зв'яз и, тож олі союзни ів та однод мців поч ватиметеся я риба воді,
станете неформальним харизматичним лідером і зможете спрямов вати оле -
тивн енер ію в р сло власних інтересів.
ТЕЛЬЦІ "розіп'яті" на хресті відповідальності: сім'я, робота, партнерство по ли-

нають аж занадто сил, але їх вистачить, щоб армоніз вати обстанов . Я що ва-
ми р хатим ть ар'єрні амбіції, це ч довий тоні для професійно о вдос онален-
ня, спішної реалізації природних обдар вань і зба ачення.
БЛИЗНЯТ вабитим ть висо і матерії та все ори інальне, нетрадиційне, тя н -

тиме зазирн ти під езотеричний по ров, пізнати світ незба ненно о. Це позитив-
но віддзер алиться на світо ляді, допоможе знайти відповіді на чимало питань,
зроз міти свою місію на цій Землі.
РАКИ, збаланс йте бажання та можливості, пристр ніть нев амовне "хоч ",

партнерів (ділових, шлюбних) — ба атий арсенал рес рсів, тож можна до них до-
л читися та плідно співпрацювати, віддавши ермо правління. Нехай ерм ють,
ставлять на чільне місце власні інтереси, а ваш лопіт — без амбіцій піти наз -
стріч вимо ам та ви онати взяті на себе зобов'язання.
ЛЕВИ переходять на новий вито розвит і мають армонійно вписатися ви-

мо и реальності, аби зробити пот жний стрибо в ор завдя и на опиченим по-
тенційним рес рсам. Час реанім вати та зміцнити партнерсь і стос н и (ділові,
шлюбні). "Я — ти" — це одне ціле, сплав д ховних ідеалів та інтересів, без я их
серця неспроможні битися в нісон.
ДІВИ, події тижня мотивовані армічно. Пливіть за течією, с млінно ви он йте

все, що від вас вима ається, і не нама айтеся ди т вати власн волю. Камінь на-
опичених емоцій, створених власними страхами та фантазіями, зрештою спаде
з д ші (ся н вши ритичної маси), все таємне стане явним, триво и та ілюзії зни -
н ть, і зможете дихати на повні р ди.
ТЕРЕЗІВ за р жляє пристрасна романтична віхола в любовном тан . Весе-

літься, насолодж йтеся сердечною армонією, др жіть з М зою та заряджайте
життєвий а м лятор бла одатними емоціями. Ваш лицар — це др і оханець в
одній іпостасі. Станьте зраз ом відданості заради міцності союз . Ви здатні на
ні альні а торсь і перевтілення, по ли ані а тивіз вати в людях тіль и пре расні
стр ни д ші, підняти д х насна и.
СКОРПІОНИ розриватим ться між домом та роботою. Тримайте р на сімей-

ном п льсі, т т джерело сил і творчо о натхнення. Доброзичливість, др жня он-
солідація з рідними посилять авторитет, створять братерсь ідилію в домі. Ви д -
ховний моноліт в родині і матеріальний інвестор, на я о о слід молитися!
СТРІЛЬЦІ, пош и сенс б ття, "перевір а на міцність" д ховних принципів і

власної системи цінностей поля ають в мінні знайти спільні точ и зор з мало-
знайомими людьми на тлі єдності ідеалів та д ховних інтересів. Це дозволить збе-
рі ати висо ий моральний ценз і відрізняти зло від добра. Не ц райтеся випад о-
вих знайомств — вони здатні перерости в серйозн др жб .
КОЗЕРОГИ, моральна цитадель (ідейні пере онання, добрі наміри) піддаються

серйозном випроб ванню, я що вами ер є ви ода, не нама айтеся обд рити
недосвідчених чи довірливих партнерів. Робіть все чесно, на за онних підставах,
тоді ви раєте, а реп тація тіль и зросте. Нині ви надзвичайно чарівні, але б дьте
само ритичні і нама айтеся тримати своє славне п блічне реноме на висоті, до-
рожити др жніми стос н ами з людьми.
ВОДОЛІЇ, виходьте з підпілля, прийшов час подбати про зовнішність, арди-

нально змінити імідж, модно прибратися. Оновіть ардероб, зачіс , ма іяж, про-
д майте до дрібниць т алет та расив манер поведін и. Не стрим йте вн тріш-
ній імп льс стати най ращими, це природний порив, мотивований либинними
трансформаційними процесами! І неодмінно б дьте в парі з милими — любіться,
ол бтеся, професійні навантаження не повинні вибивати з романтичної олії.
РИБИ плив ть армічною течією. Від риваються тіньові сторони єства, про я і

донині ніхто не підозрював. Тепер можете звільнитися від не ативних нашар -
вань, позб тися ілюзій, самообманів, фі с-ідей, що позитивно вплине на сімейн
атмосфер , поб тові справи. Бережіть здоров'я — психічне та фізичне (ім нітет
низь ий), правильно харч йтеся, ни айте перевтоми

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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