
Мерію звільнено
Посадовці повернуться в приміщення КМДА після ремонту
й дезінфекції

Першим кроком до врегулю�

вання політичної ситуації голо�

ва КМДА Володимир Макеєнко

назвав звільнення мерії. "Ре�

зультатом перемовин з опозиці�

єю та активістами протестних

акцій, які перебувають зараз у

приміщенні КМДА, стало ком�

промісне рішення. Ми домови�

лися, що мітингувальники

звільнять адмінбудівлю, аби

столична влада змогла налаго�

дити роботу у звичайному режи�

мі для повноцінного забезпе�

чення життєдіяльності міста. Це

перший крок до врегулювання

політичної ситуації, що свідчить

про бажання українців мирно

домовлятися",— сказав Володи�

мир Макеєнко. "Я вдячний

представникам ОБСЄ, Послу

Швейцарії Крістіану Шьонен�

бергеру та лідерам Майдану за

конструктивні перемовини",—

додав голова КМДА.

Також Володимир Макеєнко

написав звернення до в. о. мі�

ністра внутрішніх справ Віталія

Захарченка та Генерального

Прокурора України Віктора

Пшонки, в якому повідомив,

що працівники Київради та

КМДА станом на 12.00 16 люто�

го мають допуск до своїх робо�

чих місць та не мають перешкод

для належного функціонування

бідівлі мерії. Крім того, у звер�

ненні зазначалося, що транс�

портні комунікації на вулиці

Грушевського розблоковано

учасниками масових акцій.

Проте мирна "здача" мерії

сподобалася не всім мітингу�

вальникам. За інформацією віт�

чизняних ЗМІ, в ніч на 17 люто�

го частина активістів, зокрема

члени групи "Нарнія" та "Вікін�

ги", спробували захопити при�

міщення. Представникам "Сво�

боди" довелося переконувати

"загарбників" дотримуватися

домовленостей, що їх було до�

сягнуто. Зранку вхід до будівлі

вже контролювали службовці

мерії, однак працювати там ще

неможливо через фактично пов�

ний розгром. Зокрема безлад па�

нує практично в усіх кабінетах

на всіх поверхах, особливо — на

першому. "Стало набагато гірше,

ніж після передачі будівлі під

спостереження ОБСЄ",— зазна�

чають у мерії.

"Співробітники різних відді�

лень КМДА зараз по черзі сто�

ять і контролюють вхід до будів�

лі, вони пропускають лише на�

ших працівників за наявності

перепустки, а також журналіс�

тів", — розповіла начальник уп�

равління інформаційного забез�

печення та доступу до публічної

інформації Катерина Баранова.

У прес�службі додали, що на�

разі у приміщенні працює спеці�

альна комісія, яка визначить об�

сяги прибирання та необхідних

ремонтних робіт. Нині вже з ад�

мінбудівлі почали виносити

сміття. Крім того, мітингуваль�

ники залишили чимало одягу,

харчів, різну консервацію та ін�

ші речі.

"Приміщення нам передали у

дуже занедбаному стані. Причо�

му прибирати потрібно не тіль�

ки у колонній залі, а з 1�го по 6�

7 поверхи будівлі. Особливо "ви�

різняється" кабінет заступника

голови КМДА Віктора Коржа —

приміщення залили бензином.

Схоже, там виготовляли коктей�

лі Молотова, про що свідчать

розкидані пляшки. Для того,

щоб оцінити стан занедбаності

переданих приміщень, потрібно

сюди прийти і побачити це все

на власні очі",— зазначила Кате�

рина Баранова.

Водночас заступник голови

КМДА Руслан Крамаренко у

своїй сторінці в мережі "Фейс�

бук" написав, що принципово

не писатиме заяву в міліцію за

фактом розгрому його кабінету.

Він також наголосив, що не вар�

то асоціювати людей, які чини�

ли погроми в КМДА, з Майда�

ном чи провокаторами, адже це

"моральні виродки, які завтра

підуть обчищати чужі квартири і

грабувати людей на вулицях",—

зауважив Руслан Крамаренко.

До речі, вчора голова КМДА

Володимир Макеєнко провів

брифінг�нараду у щойно звіль�

неній будівлі КМДА, де повідо�

мив журналістам: "Моя позиція:

тільки переговори, тільки взає�

морозуміння — й іншого не бу�

де. Я не маю жодної претензії до

організаторів акції, яка прохо�

дила у будівлі. Тільки мирне

врегулювання питань та порозу�

міння допоможуть нам. Збитки

ж із ними ми компенсуємо в ро�

бочому режимі й без залучання

державних коштів. Я вже вночі

переїхав у свій кабінет, най�

ближчими днями повернуться й

інші працівники держадмініс�

трації. Трохи пізніше, після уз�

годження порядку денного, ми

будемо проводити засідання

Київради у звичному режимі. Це

не буде через тиждень�два, але

обов'язково станеться".

Орієнтовно для проведення

інвентаризації знадобиться що�

найменше 10 днів. Насамперед

необхідно провести прибирання

та санітарну обробку, а також

відновити пошкоджені телеко�

мунікаційні мережі, протипо�

жежну систему, облаштувати ро�

бочі місця працівників у кабіне�

тах. Для виконання зазначених

робіт було залучено комуналь�

ників з усіх районів. Аби привес�

ти будівлю до відповідного ста�

ну, за оцінками спеціалістів,

знадобиться щонайменше два

тижні.

До слова, готовність відре�

монтувати дорожнє покриття на

вулиці Грушевського підтвердив

народний депутат України Пет�

ро Порошенко, про що він пові�

домив учора, 17 лютого, у своїй

сторінці в "Фейсбуці".

"Говорив щойно з головою

КМДА Володимиром Макеєн�

ком. Нагадав йому про свою обі�

цянку киянам відновити бруків�

ку на Грушевського. Домовили�

ся завтра зустрітися для вирі�

шення цього питання",— напи�

сав політик �

Вчора��олова�КМДА�Володимир�Ма�еєн�о�провів�брифін�-нарад����щойно�звільненій�б�дівлі�КМДА,�де�повідомив�ж�рналістам,�що�завдані�мерії

збит�и�б�д�ть��омпенсовані�в�робочом��режимі�й�без�зал�чення�державних��оштів�

У столиці вшанували пам’ять
українських воїнів, які загинули 
в Афганістані

Ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â

áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ Ïðåçèäåíò

Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ ïîêëàâ êâ³òè äî Ìåìîð³-

àëüíîãî êîìïëåêñó ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè, ÿê³ çàãè-

íóëè â Àôãàí³ñòàí³. Â öåðåìîí³¿ òàêîæ âçÿëè

ó÷àñòü â. î. ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Ñåðã³é Àðáó-

çîâ, ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Ðè-

áàê, ãîëîâà Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Àí-

äð³é Êëþºâ, Ãåíåðàëüíèé Ïðîêóðîð Óêðà¿íè Â³ê-

òîð Ïøîíêà, ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ìàêåºíêî,

ãîëîâà Óêðà¿íñüêî¿ Ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó

Ñåðã³é ×åðâîíîïèñüêèé, ÷ëåíè óðÿäó, íàðîäí³ äå-

ïóòàòè, ïðåäñòàâíèêè äóõîâåíñòâà, à òàêîæ ó÷àñ-

íèêè áîéîâèõ ä³é â Àôãàí³ñòàí³. Ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿

âñ³ ïðèñóòí³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü çàãèáëèõ âî¿í³â

õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ. Âî¿íè Ïî÷åñíî¿ âàðòè ïðîé-

øëè ïåðåä Ïðåçèäåíòîì óðî÷èñòèì ìàðøåì.

Îêð³ì öüîãî, ç íàãîäè 25-¿ ð³÷íèö³ âèâåäåííÿ ðà-

äÿíñüêèõ â³éñüê ç Àôãàí³ñòàíó â ñòîëèö³ â³äáóâñÿ

ðèòóàë ïàì’ÿò³ ç ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â. Âøàíóâàòè

ïàì’ÿòü çàãèáëèõ äî Ìåìîð³àëó âî¿íàì Óêðà¿íè,

ïîëåãëèì â ÄÐÀ, ïðèéøëè çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ Â³êòîð Êîðæ, ãîëîâà Óêðà¿íñüêî¿ Ñï³ëêè âå-

òåðàí³â Àôãàí³ñòàíó Ñåðã³é ×åðâîíîïèñüêèé,

ïðåäñòàâíèêè äóõîâåíñòâà, à òàêîæ ó÷àñíèêè áî-

éîâèõ ä³é.

Ó ðàìêàõ çàõîäó íà òåðèòîð³¿ Ìåìîð³àëüíîãî

êîìïëåêñó "Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ³ñòîð³¿ Âåëèêî¿

Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941-1945 ðîê³â" â³äáóëàñÿ çó-

ñòð³÷ áîéîâèõ äðóç³â — âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â.

Òàêîæ íà âèêîíàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ïðî ïðîâåäåííÿ ó 2014 ðîö³ â Óêðà¿í³ Ðîêó ó÷àñíè-

ê³â áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ ó ñòî-

ëèö³ òðèâàòèìóòü ìåìîð³àëüí³ çàõîäè �

Київ погасив кредит перед банком
"Хрещатик"

Ó÷îðà Êè¿â çàâ÷àñíî ïîãàñèâ êðåäèò ïåðåä áàí-

êîì "Õðåùàòèê". Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êðàìàðåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè,

êðåäèò îáñÿãîì 450 ìëí ãðí äëÿ ïîãàøåííÿ ð³çíè-

ö³ ó òàðèôàõ ì³ñòî âçÿëî ó 2009 ðîö³. Çã³äíî ç ãðà-

ô³êîì, ïîãàøåííÿ êðåäèòó ïëàíóâàëîñÿ ó äâà åòà-

ïè — 300 ìëí ãðí ó âåðåñí³ 2013 ðîêó òà 150 ìëí

ãðí ó áåðåçí³ 2014 ðîêó. Îáèäâà òðàíø³ áóëè ñïëà-

÷åí³ çàâ÷àñíî: 300 ìëí ãðí ó ñ³÷í³ 2013 ðîêó, òèì

ñàìèì çåêîíîìëåíî íà â³äñîòêàõ, òà äðóãèé —

ó÷îðà.

"Ó 2013 ðîö³ ì³ñòî íå áðàëî äîäàòêîâèõ êðåäèò³â,

ïðè öüîìó ïîãàñèòè ÷àñòèíó âæå íàÿâíèõ",— ï³ä-

ñóìóâàâ Ðóñëàí Êðàìàðåíêî �

З вулиці Грушевського вивезли
більше 100 машин сміття

Ó íåä³ëþ, 16 ëþòîãî, íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî

ì³ñüêèìè ñëóæáàìè áóëî ÷àñòêîâî ðîç³áðàíî áà-

ðèêàäè òà îðãàí³çîâàíî ïðî¿çä äëÿ àâòîòðàíñïîð-

òó. Çàñòóïíèêó ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëó Êîñòþêó,

ÿêèé îï³êóºòüñÿ ïèòàííÿì òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè ñòîëèö³, âäàëîñÿ äîìîâèòèñÿ ç ïðîòåñ-

òóâàëüíèêàìè, àáè ò³ íå ïåðåøêîäæàëè ðîáîò³ êî-

ìóíàëüíèõ ñëóæá. Ùîá ñòîðîíí³ íå çàâàæàëè ðî-

áîò³ êîìóíàëüíèê³â, àêòèâ³ñòè ªâðîìàéäàíó óòâî-

ðèëè êîðäîí.

Ðîáîòè ðîçïî÷àëèñÿ â íåä³ëþ ïî îá³ä³ é òðèâàëè

äî 1-¿ ãîäèíè íî÷³. Áóëî çàëó÷åíî ìàéæå 30 îäè-

íèöü òåõí³êè ç³ ñàìîñêèäàìè. Êîìóíàëüíèêè î÷èñ-

òèëè âóëèöþ â³ä ñàæ³, êîë³ñ, ëüîäó é ïîìèëè ¿¿. Çà-

ãàëîì áóëî âèâåçåíî á³ëüøå 100 ìàøèí ñì³òòÿ. Íà-

ðàç³ âóëèöÿ Ãðóøåâñüêîãî äëÿ ïðî¿çäó ðîç÷èùåíà.

Ðàçîì ³ç òèì, òàì âñòàíîâëåí³ ìåòàëåâ³ âîðîòà é

îáëàøòîâàíî ÊÏÏ, ùî áóëî îäí³ºþ ç âèìîã ì³òèí-

ãóâàëüíèê³â ï³ä ÷àñ ïåðåãîâîð³â.

Íàðàç³ ïàí Êîñòþê ïðîäîâæóº ïåðåãîâîðè ç àê-

òèâ³ñòàìè ùîäî ðîçáëîêóâàííÿ Ïàðêîâî¿ àëå¿. Çà

éîãî ñëîâàìè, òåõí³êà é êîìóíàëüíèêè äî öüîãî ãî-

òîâ³ é ó ðàç³ óñï³øíîãî çâåðøåííÿ ïåðåãîâîðíîãî

ïðîöåñó âîíè â áóäü-ÿêèé ìîìåíò çìîæóòü îäðàçó

ðîçïî÷àòè ðîáîòó �

Íîâèíè

Наталка МИКОЛАЄНКО, Кирило ФОМІНОВ
"Хрещатик"

П
риміщення Київської міської державної
адміністрації на Хрещатику, 36 звільнено
представниками опозиційних сил. Відпо�
відний протокол у неділю, 16 лютого, під�

писав голова КМДА Володимир Макеєнко спільно
з активістами Євромайдану за участі спостеріга�
чів ОБСЄ. Днями комунальні служби візьмуться
за ремонт та дезінфекцію розтрощених кабінетів
адмінбудівлі.
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Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 16 (1285)

ВІВТОРОК,
18 лютого
2014 року
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про передачу цілісного майнового комплексу кінотеатру 
“Тампере” до сфери управління Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 151 від 7 лютого 2014 року

Відповідно до статті 319 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київської міської
ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності терито

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

фраструктури”, звернення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 18 вересня 2013
року № 108
11565/01, з метою ефективного використання майна комунальної власності територіальної гро

мади м. Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Передати� до� сфери� �правління� Соло-

м’янсь�ої� районної� в� місті� Києві� державної

адміністрації�цілісний�майновий��омпле�с��і-

нотеатр�� “Тампере”� на� в�л.� Героїв�Севасто-

поля,�42.

2.� Солом’янсь�ій� районній� в� місті� Києві

державній�адміністрації�в��становленом��по-

ряд���здійснити�прийняття�об’є�та,�зазначе-

но"о���п�н�ті�1�цьо"о�розпорядження�та��опії

а�тів� приймання-передачі� надати� до� Депар-

тамент�� �ом�нальної� власності� м.� Києва� ви-

�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

3.�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

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження №  152  від 7 лютого 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,
Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26
січня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1� Надати� дозволи� на� розміщення� зовніш-

ньої�ре�лами�(далі�-�дозволи)�з"ідно�з�додат-

�ом� до� цьо"о� розпорядження� �� �іль�ості� 15

дозволів.

2.� Відповідальність� за� розміщення� та� е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з"ідно�з

додат�ом�до�цьо"о�розпорядження,�є�дійсни-

ми� до� за�інчення� стро��� їх� дії,� а� �� випад��

змін� �� за"альномісь�их� вимо"ах� (підходах)

щодо� розташ�вання� зовнішньої� ре�лами,� я�і

з�мовлюють�неможливість�розташ�вання�від-

повідних� ре�ламних� засобів,�— до� настання

та�их�змін���за"альномісь�их�вимо"ах�(підхо-

дах).

4.� Контроль� за� ви�онанням� цьо"о� 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�адміністрації)

07.02.2014��№�152

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

10. 39538�13 ТОВ "СПІК АП
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,2812 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 26

11. 39356�13 ДП "Ізюмінка" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

16,765 Солом'янський район, вул.
Кірпи, 3

12. 39466�13 ПІДПРИЄМСТВО 3
100% ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА� УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,143 Голосіївський район, просп.
Науки, 5

13. 39404�13 ПАТ "БАНК РЕНЕСАНС
КАПІТАЛ" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,3 Святошинський район, вул.
Зодчих, 62

14. 39405�13 ПАТ "БАНК РЕНЕСАНС
. КАПІТАЛ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,19 Святошинський район, вул.
Зодчих, 62

15. 39454�13 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК
СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,876 Печерський район, вул.
Червоноармійська, 143/2

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу    

1 39201�13 ТОВ "МАЙ КЛІНІК" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

25 Дніпровський район,
бульв.'Перова, 30

2 39357�13 ДП "Ізюмінка" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,371 Солом'янський район, вул.
Кірпи, 3

3 39024�13 ТОВ "СА�НАТА" Банер,панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

11,27 Дарницький район,       вул.
Єлизавети Чавдар, 11 

4 39167�13 , ТОВ "СУШИ ВАЛ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,16 Подільський район,          вул.
Межигірська, 15/35, літера Д

5 39166�13 ТОВ "СУШИ ВАЛ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,16 Подільський район, вул
.Межигірська, 15/35, літера Д
".

6 39465�13 �ПІДПРИЄМСТВО З
100%   ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА� УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,143 Голосіївський район, просп.
Науки, 5

7 39415�13 "ТОВ "ТОНЕ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Печерський район, вул.
Мечникова, 9 

8 39202�13 ТОВ "МАЙ�КЛІНІК" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди 

25 Дніпровський район, бульв.
Перова, 30

9. 39427�13 ТОВ "НОВУС
УКРАЇНА" '

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,46 Солом'янськйй район, просп.
Червонозоряний, 4�Д

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження №  153  від 7 лютого 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, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.� С�ас�вати� 4� дозволи� на� розміщення

зовнішньої� ре�лами� з"ідно� з� додат�ом� до

цьо"о�розпорядження.

2.� Контроль� за� ви�онанням� цьо"о

розпорядження� по�ласти� на� заст�пни�а

"олови� Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації�-��ерівни�а�апарат��ви�онавчо"о

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

місь�ої� державної� адміністрації)� П�занова

О.Г.

Виконуючий обов'язки голови
А.Голубченко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

07.02.2014��№�153

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасововуються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа, кв.м Місце розташування
рекламного засобу 

1. : 09060�05 СПД Сиволожський
Валентин Леонідович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1    Дарницький район,
просп. Миколи
Бажана, 5�Г

2. 09059�05 СПД Сиволожський
Валентин Леонідович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,5 Дарницький район,
просгї. Миколи
Бажана, 5�Г

3. 31713�12 ТОВ "КВІТИ ВІД
ВЕРОНІКИ"

Рекламна вивіска на .
будинку (будівлі),
споруді

3,15 Печерський район,
вул. Червоноармій�
ська, 23�В

4. 30851�12 ТОВ "Аптекарь" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

21,15 Дніпровський район,
вул. Серафимовича,
13�А

Про розподіл трансфертів з державного бюджету
Розпорядження № 154 від 7 лютого 2014 року

На підставі частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2014 року № 30 “Деякі питання надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізовано

го водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка
виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водо

постачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної
влади чи місцевого самоврядування”, відповідно до пункту 15.7 рішення Київської міської ради від 4 люто

го 2014 року № 6/10152 “Про бюджет міста Києва на 2014 рік” та з метою погашення заборгованості з різни

ці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення:

1.� Врах�вати� збільшення� надходжень� до

спеціально"о�фонд��бюджет��міста�Києва�за

рах�но��с�бвенції�з�державно"о�бюджет��міс-

цевим�бюджетам�на�по"ашення�забор"овано-

сті� з� різниці� в� тарифах� на� теплов�� енер"ію,

посл�"и� з� централізовано"о� водопостачання

та� водовідведення,� що� вироблялися,� транс-

порт�валися� та� постачалися� населенню,� я�а

вини�ла���зв’яз���з�невідповідністю�фа�тичної

вартості�теплової�енер"ії�та�посл�"�з�центра-

лізовано"о�водопостачання�та�водовідведен-

ня�тарифам,�що�затвердж�валися�та/або�по-

"одж�валися� ор"анами� державної� влади� чи

місцево"о�самовряд�вання���2014�році�на�с�-

м��3 194 048,3�тис.�"рн.

2.�Спрям�вати��ошти�с�бвенції�з�державно-

"о�бюджет��місцевим�бюджетам�на�по"ашен-

ня�забор"ованості�з�різниці�в�тарифах�на�теп-

лов��енер"ію,�посл�"и�з�централізовано"о�во-

допостачання�та�водовідведення,�що�вироб-

лялися,�транспорт�валися�та�постачалися�на-

селенню,�я�а�вини�ла���зв’яз���з�невідповід-

ністю�фа�тичної� вартості� теплової� енер"ії� та

посл�"�з�централізовано"о�водопостачання�та
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водовідведення� тарифам,� що� затвердж�ва-

лися� та/або� по"одж�валися� ор"анами� дер-

жавної� влади� чи� місцево"о� самовряд�вання

на�видат�и�спеціально"о�фонд��бюджет��міс-

та�Києва�Департамент��житлово-�ом�нальної

інфрастр��т�ри�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої

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

міністрації)���с�мі�3 194 048,3�тис.�"рн.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо"о�ор-

"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної� адміністрації)� врах�вати� в�азані� в

п�н�тах� 1,� 2� цьо"о� розпорядження� зміни� �

прое�ті� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� “Про

внесення� змін� до� рішення� Київсь�ої� місь�ої

ради�від�4�люто"о�2014�ро���№ 6/10152�“Про

бюджет�міста�Києва�на�2014�рі�”.

4.�Контроль�за�ви�онанням�розпорядження

по�ласти� на� заст�пни�а� "олови� Київсь�ої

місь�ої� державної� адміністрації� Крамарен�а

Р.�М.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про затвердження передавального акта Державної організації
медичного автотранспорту м. Києва (“Київмедавтотранс”)

Розпорядження № 164 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію

юридичних осіб та фізичних осіб
підприємців”, пункту 2.3 рішення Київської міської ради від 13 листопада
2013 р. № 444/9932 “Про питання діяльності Державної організації медичного автотранспорту м. Києва
(“Київмедавтотранс”)”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер

жавної адміністрації) від 20 листопада 2013 р. № 2095 “Про організаційно
правові заходи щодо створення
комунальної організації “Київмедспецтранс”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити�передавальний�а�т�Державної�ор"анізації�медично"о�автотранспорт��м.�Києва

(“Київмедавтотранс”),�що�додається.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про затвердження Статуту Територіального медичного 
об’єднання “САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ” у місті Києві

Розпорядження № 165 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь


кої ради від 22 травня 2013 року № 332/9389 “Про територіальне медичне об’єднання “САНАТОРНОГО ЛІКУ

ВАННЯ” у місті Києві”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер

жавної адміністрації) від 31 липня 2013 року № 1299 “Про організаційно
правові заходи щодо утворення те

риторіального медичного об’єднання “САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ” у місті Києві”, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�Стат�т�Територіально"о�ме-

дично"о� об’єднання� “САНАТОРНОГО� ЛІКУ-

ВАННЯ”���місті�Києві,�що�додається.

2.�Територіальном��медичном��об’єднанню

“САНАТОРНОГО�ЛІКУВАННЯ”���місті�Києві�за-

реєстр�вати�Стат�т� �� поряд��,� встановлено-

м��за�онодавством�У�раїни.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпоря-

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� Коржа

В.�П.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 29 серпня 2012 року № 1504 

“Про проведення інвестиційних конкурсів 
із залучення інвесторів до реалізації інвестиційних проектів 

будівництва” та визнання такими, 
що втратили чинність, розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 19 липня 2011 року № 1253 
“Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора

до будівництва океанаріуму у Київському зоопарку” 
та від 23 червня 2012 року № 1059 

“Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів
до реалізації інвестиційних проектів”

Розпорядження № 166 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк


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

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

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

дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22
жовтня 2007 року № 1403 (протоколи від 10 жовтня 2013 року № 50/2013 та від 14 листопада 2013 року
№ 52/2013), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Ки

єва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�П�н�т�46�Перелі���об’є�тів,�я�і�потреб�-

ють� зал�чення� інвестицій,� затверджено"о

розпорядженням� ви�онавчо"о� ор"ан�� Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної� адміністрації)� від� 29� серпня� 2012� ро��

№ 1504�“Про�проведення,�інвестиційних��он-

��рсів�Із�зал�чення�інвесторів�до�реалізації�ін-

вестиційних�прое�тів�б�дівництва”,�ви�лючи-

ти.

2.� Визнати� та�ими,�що� втратили� чинність,

розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої

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

міністрації):

від�19�липня�2011�ро���№ 1253�“Про�прове-

дення� інвестиційно"о� �он��рс�� із� зал�чення

інвестора�до�б�дівництва�о�еанарі�м����Київ-

сь�ом��зоопар��”;

від�23�червня�2012�ро���№ 1059�“Про�про-

ведення�інвестиційних��он��рсів�із�зал�чення

інвесторів�до�реалізації� інвестиційних�прое�-

тів”.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпоря-

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� Крама-

рен�а�Р.�М.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про внесення змін до Переліку об’єктів, 
які потребують залучення інвестицій

Розпорядження № 167 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк


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

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

сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, не

завершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен

ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протоколи від 14 листопада 2013 року № 52/2013 та від 28 листопада 2013 року № 53/2013),
з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�до�Перелі���об’є�тів,�я�і�потре-

б�ють� зал�чення� інвестицій,� затверджено-

"о� розпорядженням� ви�онавчо"о� ор"ан�

Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої

державної� адміністрації)� від� 17� січня� 2012

ро���№ 63�(в�реда�ції�розпорядження�ви�о-

навчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

12�вересня�2013�ро���№ 1601)�та�і�зміни:

1.1� Доповнити� п�н�т� 6� Перелі��� новими

підп�н�тами�6.7�та�6.8�та�о"о�зміст�:

“6.7.� На� в�л.� Оноре� де� Бальза�а,� 65/1

(вздовж�трамвайних��олій —�з�обох�бо�ів);

6.8.� На� в�л.� Оноре� де� Бальза�а,� 73

(вздовж�трамвайних��олій —�з�обох�бо�ів)”.

1.2�Доповнити�Перелі��новим�п�н�том�10

та�о"о�зміст�:

“10.� Влашт�вання� та� е�спл�атація� від-

�ритої�автостоян�и�з�об’є�тами�транспорт-

ної� інфрастр��т�ри� та� обсл�"ов�вання� на-

селення� на� в�л.� Б�лаховсь�о"о� (пор�ч� з

№ 3)”.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпо-

рядження� по�ласти� на� заст�пни�а� "олови

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Крамарен�а�Р.�М.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва корабля — 

пам’ятки монітора ”Желєзняков”
Розпорядження № 168 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до статті 315 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, Закону
України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, пункту 1 статті 3 Закону Укра

їни “Про охорону культурної спадщини”, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве са

моврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впоряд

кування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гурто

житків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи наказ Регіонального відді

лення Фонду державного майна України по місту Києву від 11 грудня 2009 року № 1753 “Про прийняття
управлінського рішення щодо державного майна”, звернення Регіонального відділення Фонду державного
майна України по місту Києву (листи від 14 грудня 2009 року № 30
02/19548 та від 20 серпня 2013 року № 30

02/9289), згоду Міністерства культури України від 06 грудня 2013 року № 3834/10/61
13 та Управління охо

рони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі

ністрації) (лист від 04 вересня 2013 року № 066/02
2293), в межах функцій органу місцевого самоврядуван

ня:

1.� Прийняти� до� �ом�нальної� власності

територіальної�"ромади�міста�Києва��ора-

бель —� пам’ят��� монітор� “Желєзня�ов”,

я�ий�розташований�на�в�л.�Еле�три�ів,�26,

та�за�ріпити�на�праві�оперативно"о��прав-

ління� за� Управлінням� охорони� ��льт�рної

спадщини� ви�онавчо"о� ор"ан�� Київсь�ої

місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації).

2.� Департамент�� �ом�нальної� власності

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

місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації)� спільно� з� Управлінням� охо-

рони� ��льт�рної� спадщини� ви�онавчо"о

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

місь�ої�державної� адміністрації)� здійснити

в� �становленом�� поряд��� приймання� та

передач��об’є�та�з"ідно�з�п�н�том�1�цьо"о

розпорядження.

3.�Управлінню�охорони���льт�рної� спад-

щини�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої

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

трації)� забезпечити� дотримання� за�оно-

давства�в�сфері�охорони���льт�рної�спад-

щини� стосовно� об’є�та,� зазначено"о� �

п�н�ті�1�цьо"о�розпорядження.

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

рядження� по�ласти� на� заст�пни�а� "олови

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністра-

ції —��ерівни�а�апарат��ви�онавчо"о�ор"а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про безоплатне прийняття квартири № 147 
будинку № 19
А 

на  Дніпровській набережній 
від Верховного Суду України 

та передачу до комунальної 8 
власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 169 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до статті 47 Конституції України, статті 5 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 327
Цивільного кодексу України, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прий

няття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інже

нерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи звернення Верховного Суду України від
16 жовтня 2013 року № 201
2312/0/8
13 та наказ Верховного Суду України від 15 жовтня 2013 року
№ 23/0/18
13 “Про безоплатну передачу квартири з державної у комунальну власність”, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.� Прийняти� безоплатно� до� �ом�нальної

власності� територіальної� "ромади� міста� Ки-

єва� та� передати� до� сфери� �правління� Дар-

ниць�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації� �вартир�� з"ідно� з� додат�ом� до

цьо"о�розпорядження.

2.� Дарниць�ій� районній� в� місті� Києві� дер-

жавній� адміністрації� забезпечити� в� �станов-

леном��поряд���приймання-передач��майна,

зазначено"о���п�н�ті�1�цьо"о�розпорядження,

та�надати�Департамент���ом�нальної�власно-

сті� м.� Києва� ви�онавчо"о� ор"ан�� Київсь�ої

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

міністрації)��опію�а�та�приймання-передачі.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпоря-

дження�по�ласти�на�першо"о�заст�пни�а�"о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Гол�бчен�а�А.�К.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 4 18 лютого 2014 року

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Квартира, що безоплатно приймається від Верховного Суду України 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та передається до сфери управління Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

№ Адреса будинку №
квартири

Кількість
кімнат

Загальна
площа,
кв.м

Житлова
площа,
кв.м

Дата
договору
купівлі�
продажу

Дата та ре�
єстрацій�
ний номер
запису про
право
власності
(дата, но�
мер)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Дніпровська
набережна, 19�А

147 3 114,10 51,80 11.11.2008 19.08.2010
№31279823

Про утворення робочої групи з питань реалізації проекту 
створення промислового вузла “Київська бізнес
гавань” 

у Деснянському районі
Розпорядження № 170 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи розпорядження ви

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 липня 2013 ро

ку № 1242 “Про включення проекту створення промислового вузла “Київська бізнес
гавань” у Деснянсько

му районі до переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій”, з метою координації заходів з реалі

зації інвестиційного проекту, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Утворити�робоч��"р�п��з�питань�реаліза-

ції� прое�т�� створення� промислово"о� в�зла

“Київсь�а� бізнес-"авань”� �� Деснянсь�ом�

районі�та�затвердити�її�с�лад,�що�додається.

2.� Робочій� "р�пі� за� рез�льтатами� розроб-

лення� �онцепції� містоб�дівно"о,� ор"анізацій-

но-правово"о� та� �омерційно"о� забезпечення

надати�"олові�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації� �з"оджені� пропозиції�щодо�реалі-

зації�прое�т��створення�промислово"о�в�зла

“Київсь�а� бізнес-"авань”� �� Деснянсь�ом�

районі� відповідно� до� розпорядження� ви�о-

навчо"о� ор"ан�� Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київ-

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)� від� 24

липня� 2013� ро��� № 1242� “Про� в�лючення

прое�т��створення�промислово"о�в�зла� “Ки-

ївсь�а�бізнес-"авань”���Деснянсь�ом��районі

до�перелі���об’є�тів,�я�і�потреб�ють�зал�чен-

ня�інвестицій”.

3.�Затвердити�Положення�про�робоч��"р�п�

з� питань� реалізації� прое�т�� створення� про-

мислово"о� в�зла� “Київсь�а� бізнес-"авань”� �

Деснянсь�ом��районі,�що�додається.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпоря-

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� Крама-

рен�а�Р.�М.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про передачу функцій замовника по об’єкту 
“Реконструкція Київського міського пологового будинку № 5 

під перинатальний центр м. Києва
на просп. Червонозоряному, 2 в Солом’янському районі”

Розпорядження № 171 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до статті З1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 26 Закону України

“Про регулювання містобудівної діяльності”, враховуючи згоду комунального підприємства “Інженерний
центр” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — КП
“Інженерний центр”) та комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків “Житлоін

вестбуд
УКБ” Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — КП “Житлоінвестбуд
УКБ”) щодо передачі функ

цій замовника, з метою виконання робіт з проектування та реконструкції Київського пологового будинку
№ 5 під перинатальний центр м. Києва на просп. Червонозоряному, 2 в Солом’янському районі, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�КП�“Інженерний�центр”�в��становленом�

поряд��� передати� КП� “Житлоінвестб�д-УКБ”

ф�н�ції� замовни�а,� всі� наявні� до��менти,� я�і

засвідч�ють�права�замовни�а,�прое�тно-�ош-

торисн�,� до"овірн�,� б�х"алтерсь��� до��мен-

тацію,� а� та�ож� до��ментацію,� пов’язан�� з

проведенням�процед�р�за��півель,�та�інфор-

мацію,�я�а�є�важливою�для�їх�здійснення�від-

повідно� до� чинно"о� за�онодавства� та� ви�о-

нання�прое�тних� і�б�дівельно-монтажних�ро-

біт�по�об’є�т��“Ре�онстр��ція�Київсь�о"о�місь-

�о"о�поло"ово"о�б�дин���№ 5�під�перинаталь-

ний�центр�м.�Києва�на�просп.�Червонозоря-

ном�,�2�в�Солом’янсь�ом��районі”.

2.�Департамент��б�дівництва�та�житлово"о

забезпечення� ви�онавчо"о� ор"ан�� Київсь�ої

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

міністрації)�разом�з�КП�“Житлоінвестб�д-УКБ”

надати�в��становленом��поряд���до�Департа-

мент�� е�ономі�и� та� інвестицій� ви�онавчо"о

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

�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні�про-

позиції�щодо�в�лючення�об’є�та,�зазначено"о

в�п�н�ті�1�цьо"о�розпорядження,�до�прое�тів

про"рам�е�ономічно"о�і�соціально"о�розвит��

м.�Києва�на�2014�рі��та�наст�пні�ро�и.

3.�КП�“Житлоінвестб�д-УКБ”:

3.1.� Одержати� в� �становленом�� поряд��

вихідні�дані�на�прое�т�вання.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затверджен-

ня���встановленом��поряд���прое�тно-�ошто-

рисної�до��ментації.

3.3.� Визначити� в� �становленом�� поряд��

"енеральн��прое�тн��ор"анізацію�для�розроб-

�и�прое�тно-�ошторисної�до��ментації�та�під-

рядн�� ор"анізацію� з� ви�онання� б�дівельно-

монтажних�робіт�на�об’є�ті.

3.4.�Під�час���ладання�замовни�ом�до"ово-

р��підряд��на�ре�онстр��цію�об’є�та�обов’яз-

�ово� передбачити� �мови�щодо� надання� під-

рядни�ом� "арантії� я�ості� ви�онаних� робіт� та

встановити� "арантійні� стро�и� е�спл�атації

об’є�та.

3.5.�Забезпечити�дотримання� вимо"� за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

но-монтажних�робіт.

3.6.�Ви�онати�б�дівельно-монтажні�роботи

та�ввести�в�е�спл�атацію�об’є�т,�зазначений

в�п�н�ті�1�цьо"о�розпорядження.

3.7.�Роботи�ви�онати�відповідно�до�Правил

бла"о�строю� міста� Києва,� затверджених

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25�"р�дня

2008�ро���№�1051/1051.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо"о

розпорядження,�зарахов�ється�до��ом�наль-

ної� власності� територіальної� "ромади� міста

Києва.

5.� Департамент�� �ом�нальної� власності�

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

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

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

рах�вання�до��ом�нальної�власності�територі-

альної� "ромади� міста� Києва� ре�онстр�йова-

но"о�об’є�та�після�ви�онання�робіт,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо"о�розпорядження.

6.� Ви�лючити� п�н�ти� 2-7� розпорядження

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від

24�січня�2013�ро���№ 80�“Про�ре�онстр��цію

з� розширенням� Київсь�о"о� поло"ово"о� б�-

дин���№ 5�під�перинатальний�центр�м.�Києва

на� просп.� Червонозоряном�,� 2� в� Солом’ян-

сь�ом��районі”.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпоря-

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� К�ч��а

М.�І.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про закріплення майна комунальної власності територіальної
громади м. Києва

Розпорядження № 172 від 10 лютого 2014 року
З метою ефективного використання майна комунальної власності територіальної громади м. Києва, від


повідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, частини
п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціаль

ної інфраструктури”, протокол доручень від 30 травня 2013 року, напрацьованих за результатами засідання
постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції,
реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно

транспортної інфраструктури міста Києва, лист комунального підприємства електромереж зовнішнього ос

вітлення м. Києва “Київміськсвітло” від 20 вересня 2013 року № 1536
02/13, листи комунального підприєм

ства по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва від 1 жовтня 2013 року № 01
09
949 та
від 15 жовтня 2013 року № 01
09
992, листи комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і
шляхів м. Києва “Київавтошляхміст” від 26 вересня 2013 року № 38/1461 та від 2 жовтня 2013 року № 38/1481,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�За�ріпити�на�праві�оперативно"о��прав-

ління�за�Центральним�пар�ом���льт�ри�і�від-

почин���міста�Києва�майно��ом�нальної�влас-

ності� територіальної� "ромади� міста� Києва

з"ідно�з�додат�ом.

2.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню� зелених� насаджень� Печерсь�о"о� район�

м.� Києва,� �ом�нальном�� підприємств�� еле�-

тромереж� зовнішньо"о� освітлення� м.� Києва

“Київмісь�світло”,� �ом�нальном�� підприєм-

ств�� “Київавтошляхміст”� здійснити� передач�

основних� засобів� з"ідно� з� п�н�том� 1� цьо"о

розпорядження.

3.�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 ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про прийняття та передачу об’єктів теплопостачання 
з обладнанням та зовнішніми 

інженерними мережами жилого будинку № 50
Б 
на вул. Петропавлівській

Розпорядження № 173 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до статті 30 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 лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фон

ду спеціального призначення “Спецжитлофонд” від 18 жовтня 2013 року № 056/24
6359, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.� Прийняти� безоплатно� до� �ом�нальної

власності� територіальної� "ромади� міста� Ки-

єва� та� передати� �� володіння� і� �орист�вання

п�блічном�� а�ціонерном�� товариств�� “Київе-

нер"о”�об’є�ти�теплопостачання�з�обладнан-

ням� та� зовнішніми� інженерними� мережами

жило"о�б�дин���№ 50-Б�на�в�л.�Петропавлів-

сь�ій�з"ідно�з�додат�ом�в�межах�та�на��мовах,

визначених� �"одою� щодо� реалізації� прое�т�

�правління� та� реформ�вання� енер"етично"о

�омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро��

(зі� змінами� та� доповненнями),� я��� ��ладено

між�АЕК�“Київенер"о”�та�ви�онавчим�ор"аном

Київсь�ої� місь�ої� ради� (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�адмініс-

трації)�разом�з��ом�нальним�підприємством�з

�тримання� та� е�спл�атації� житлово"о� фонд�

спеціально"о� призначення� “Спецжитлофонд”

забезпечити�в��становленом��поряд���пере-

дач�� об’є�тів� теплопостачання� з� обладнан-

ням� та� зовнішніми� інженерними� мережами,

зазначених���п�н�ті�1�цьо"о�розпорядження.

3.� Контроль� за� ви�онанням� цьо"о� розпо-

рядження� по�ласти� на� заст�пни�а� "олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�К�-

ч��а�М.І.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 17 листопада 2000 року № 2052 “Про реєстрацію Статуту 
релігійної громади Української Православної Церкви парафії 

“Зачаття Іоанна Хрестителя” у Ленінградському районі 
м. Києва” 

Розпорядження № 175 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, враховуючи заяву

настоятеля, голови парафіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади Української Право

славної Церкви парафії “Зачаття Іоанна Хрестителя” у Святошинському районі м. Києва від 22 серпня 2013
року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 04 березня 2013 року № 2, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі"ій-

ної�"ромади�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви

парафії�“Зачаття�Іоанна�Хрестителя”���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва,�зареєстровано"о

розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації� від� 17� листопада� 2000� ро��

№ 2052,�ви�лавши�йо"о�в�новій�реда�ції,�що

додається.

2.� Внести� зміни� до� розпорядження� Київ-

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації� від� 17

листопада�2000�ро���№�2052�“Про�реєстра-

цію� Стат�т�� релі"ійної� "ромади� У�раїнсь�ої

Православної�Цер�ви�парафії�“Зачаття�Іоанна

Хрестителя”���Ленін"радсь�ом��районі�м.�Ки-

єва”,�замінивши���назві�та�те�сті�слова:�“релі-

"ійної� "ромади� У�раїнсь�ої� Православної

Цер�ви�парафії�“Зачаття�Іоанна�Хрестителя”��

Ленін"радсь�ом�� районі� м.� Києва”� словами:

“релі"ійної�"ромади�У�раїнсь�ої�Православної

Цер�ви�парафії�“Зачаття�Іоанна�Хрестителя”��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва”.

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)

10.02.2014��№�169



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 518 лютого 2014 року

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

від 10 грудня 2009 року № 1379 
“Про реєстрацію Статуту релігійної громади парафії 

на честь Казанської ікони Божої Матері 
у Святошинському районі м. Києва 
Української Православної Церкви”

Розпорядження № 174 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, враховуючи заяву
настоятеля, голови парафіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади парафії на честь Ка:
занської ікони Божої Матері у Святошинському районі м. Києва Української Православної Церкви від 12 ве:
ресня 2013 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 28 лютого 2013 року № 1,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр вати зміни до Стат т релі ійної
ромади парафії на честь Казансь ої і они
Божої Матері Святошинсь ом районі м.
Києва, У раїнсь ої Православної Цер ви, за-
реєстровано о розпорядженням ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-

ої державної адміністрації) від 10 р дня
2009 ро № 1379, ви лавши йо о в новій ре-
да ції, що додається.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 10 листопада 2006 року № 1623 
“Про реєстрацію Статуту релігійної громади парафії 

Святого Великомученика Георгія Переможця Одеської 
єпархії Руської Православної Церкви Закордоном 

у Шевченківському районі м. Києва”
Розпорядження № 176 від 10 лютого 2014 року

Керуючись статтею 16  Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, враховуючи заяву го:
лови ради релігійної громади парафії Святого Великомученика Георгія Переможця Одеської єпархії Русь:
кої Православної Церкви Закордоном у Шевченківському районі м. Києва від 17 грудня 2013 року та прото:
кол загальних зборів членів вказаної релігійної громади від 17 листопада 2013 року № 8, в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

Визнати та им, що втратило чинність, роз-
норядження Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації від 10 листопада 2006 ро № 1623
“Про реєстрацію Стат т релі ійної ромади
парафії Свято о Вели ом чени а Геор ія Пе-

реможця Одесь ої єпархії Р сь ої Православ-
ної Цер ви За ордоном Шевчен івсь ом
районі м. Києва”.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Трьох Святителів Української Православної Церкви 

у Шевченківському районі м. Києва
Розпорядження № 177 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву
громадян від 26 грудня 2013 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади Трьох Свя:
тителів Української Православної Церкви у Шевченківському районі м. Києва від 10 грудня 2013 року № 1, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр вати Стат т релі ійної ромади Трьох Святителів У раїнсь ої Православної Цер -
ви Шевчен івсь ом районі м. Києва, що додається.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про відмову в реєстрації Статуту Християнської релігійної 
громади “Преображення Господнього” 

у Дарницькому районі м. Києва
Розпорядження № 178 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву
громадян від 13 жовтня 2013 року та протокол № 1 загальних зборів віруючих громадян Християнської релі:
гійної громади “Преображення Господнього” у Дарницькому районі м. Києва від 13 жовтня 2013 року та ке:
руючись статтею 15 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, в межах функцій місцево:
го органу виконавчої влади:

Відмовити в реєстрації Стат т Християн-
сь ої релі ійної ромади “Преображення Гос-
подньо о” Дарниць ом районі м. Києва
зв’яз з тим, що положення зазначено о
Стат т не відповідають вимо ам статей 5, 7,

8 та 12 За он У раїни “Про свобод совісті
та релі ійні ор анізації”.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
на честь ікони Божої Матері “Скоропослушниця” Української

Православної Церкви у Дарницькому районі м. Києва
Розпорядження № 179 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву
громадян під 18 грудня 2013 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади на честь іко:
ни Божої Матері “Скоропослушпиця” Української Православної Церкви у Дарницькому районі м. Києва від
01 листопада 2013 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр вати Стат т релі ійної ромади на честь і они Божої Матері “С оропосл шниця”
У раїнсь ої Православної Цер ви Дарниць ом районі м. Києва, що додається.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
“Парафія на честь святих священномученика Кіпріана 

і мучениці Іустини” Централзованої релігійної організації 
Істинно:Православна Церква в Оболонському районі м. Києва

Розпорядження № 180 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву

громадян від 10 вересня 2013 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади “Парафія на
честь святих священномученика Кіпріана і мучениці Іустини” Централізованої релігійної організації Істин:
но:Православна Церква в Оболонському районі м. Києва від 10 вересня 2013 року № 1, в межах функцій міс:
цевого органу виконавчої влади:

Зареєстр вати Стат т релі ійної ромади
“Парафія на честь святих священном чени а
Кіпріана і м чениці І стини” Централізованої
релі ійної ор анізації Істинно-Православна

Цер ва в Оболонсь ом районі м. Києва, що
додається.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Про призначення щорічних міських стипендій 
видатним діячам культури і мистецтва

Розпорядження № 181 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про щорічні

міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого орга:
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня 2011 року № 2425, заре:
єстрованого в Головному управлінні юстиції у м. Києві 18 січня 2012 року за № 1/918, враховуючи протоколи
засідань комісії по призначенню щорічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва від 25
вересня 2013 року № 1 та від 13 грудня 2013 року № 2, з метою подальшої підтримки й засвідчення видатних
особистих досягнень діячів культури і мистецтва в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самовря:
дування:

1. Призначити з 1 січня 2014 ро щорічні
місь і стипендії видатним діячам льт ри і
мистецтва з ідно з додат ом.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-

сь ої місь ої державної адміністрації Коржа
В. П.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Перелік стипендіатів щорічних міських стипендій 
видатним діячам культури і мистецтва

1. Бой о Вадим Я ович — письменни
2. Гаврилов Володимир Оле сандрович — х дожни
3. Гвоздьов Єв ен Ві торович — іноа тор
4. Данчен о Оле сандра Степанівна — х дожни , мистецтвознавець
5. Єрма ова Людмила Захарівна — омпозитор, засл жена артист а У раїни
6. Заболотна Валентина І орівна — театрознавець, засл жений діяч мистецтв У раїни
7. Коломієць Володимир Євпатійович — архіте тор
8. Кр ти ов Святослав Леонтійович — омпозитор
9. К знєцов Володимир Дмитрович — а тор, провідний майстер сцени Київсь о о а адеміч-

но о драматично о театр на Подолі
10. Мен ш Галина Іванівна — банд рист а, народна артист а У раїни
11. Не расова Тетяна Сер іївна — м зи ознавець
12. Нівіна Людмила Денисівна — архіте тор
13. Островсь ий Бо дан Павлович — обзар
14. Отрощен о Валентина Іванівна — письменни
15. Піс н Оле сандр Семенович — ж рналіст
16. Пол овен о Ві тор Васильович — ветеран преси
17. Портні ов Владлен Оле сандрович — а тор, режисер, олова Ради ветеранів сцени Ки-

ївсь о о місцево о творчо о відділення Національної спіл и театральних діячів У раїни
18. Радіонов Оле сандр Ар адійович — с льптор
19. Ра ова Оль а Михайлівна — старший ви ладач по лас ітари Київсь о о інстит т м -

зи и імені Р. М. Глієра
20. Січ арен о Ганна Іллівна — майстер бісероплетіння
21. С алій Раїса Дмитрівна — письменни
22. Соболєва Нелла Оле сандрівна — монтажер 1 ате орії, відмінни інемато рафії
23. С пр н Павло Степанович — обзар, засл жений працівни льт ри У раїни
24. Ч рилов Ми ола Я ович — х дожни анімаційно о іно, засл жений х дожни У раїни
25. Шпиталь Іван Гри орович — ж рналіст
26. Ш ль іна Валерія Дмитрівна — м зи ознавець, до тор мистецтвознавства.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про переведення жилих приміщень квартири 
№ 182 житлового будинку № З на вул. Кадетський Гай 

в Солом‘янському районі у нежилі
Розпорядження № 190 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, По:
рядку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затвердженого розпоря:
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06
серпня 2013 року № 1355, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 21 серпня 2013 року
за № 42/1034, враховуючи звернення громадянина Василенка Володимира Павловича від 09 січня 2014 ро:
ку, що діє під імені громадянина Чухраєва Миколи Вікторовича, в межах функцій органу місцевого само:
врядування:

1. Перевести, я винято , жилі приміщення
вартири № 182, розташовані па першом
поверсі житлово о б дин № 3 на в л. Ка-
детсь ий Гай в Солом’янсь ом районі, не-
жилі за мови ви онання п н т 2 цьо о роз-
порядження.
2. Громадянин Ч храєв Ми олі Ві торо-

вич :
2.1. Здійснити прое т вання та ре он-

стр цію частини першо о поверх ( олишня
вартира № 182) житлово о б дин № 3 на
в л. Кадетсь ий Гай в Солом’янсь ом райо-
ні під чбово-медичний центр з влашт ван-
ням о ремо о вход .
2.2. Розробити та затвердити в становле-

ном поряд прое тн до ментацію на під-
ставі отриманих вихідних даних.
2.3. До за інчення робіт з ре онстр ції ви-

рішити питання пайової часті створенні со-
ціальної та інженерно-транспортної інфра-
стр т ри міста Києва встановленом по-
ряд .
2.4. Роботи ви он вати відповідно до Пра-

вил бла о строю м. Києва, затверджених рі-
шенням Київсь ої місь ої ради від 25 р дня
2008 ро № 1051/1051.
2.5. Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства щодо поряд ви онання б дівель-
них робіт.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на олов Солом’янсь ої
районної в місті Києві державної адміністрації
Л ць о о М. Г.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

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

(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 10.02.2014 № 181



ÐÅÊËÀÌÀ
Хрещатик 6 18 лютого 2014 року

Заява про е оло ічні наслід и
Ре онстр ція вн трішньостанційних систем

азопостачання СТ-1 та технічне переоснащення
в злів облі аз з доб довою ГРП

Повідомляємо, що на СТ-1 СВП "Київсь і теплові мережі" ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО", я а розташована за адресою: м. Київ, в л.
Жилянсь а, 85, план ється ви онання переоснащення в злів облі
аз з доб довою ГРП.

Доб дова ново о ГРП ви он ється з метою:

- встановлення омерційно о прилад облі аз з ідно з вимо ами
"Правил подачі та ви ористання природно о аз ", з вимо ами
нових ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2009 "Вимірювання витрати та
іль ості рідини і аз із застос ванням стандартних зв ж вальних
пристроїв";

- спор дження ново о ГРП замість двох існ ючих, що підля ають
знос зв'яз з їх незадовільним станом та неможливістю
проведення в них технічно о переоснащення обладнання і
розміщення с часних в злів облі аз ;

- підвищення надійності теплопостачання споживачів від СТ-1.

Оцін а вплив на повітряне середовище. При е спл атації
ново о ГРП в атмосфер не б де надходити нія их ш ідливих
речовин. При ви онанні профіла тичних та ремонтних робіт на
обладнанні ГРП в атмосфер б де надходити невели а іль ість
метан , при цьом перевищення санітарних норм повітрі не
відб вається. Дотримання нормативів свідчить про відс тність
вплив на здоров'я людей і дов ілля.

Можливість аварійних сит ацій. Розташ вання на обладнанні
ГРП приладів онтролю ви лючає ймовірність аварійних сит ацій та
дозволяє завчасно план вати профіла тичні та ремонтні роботи.

Ш мові впливи. Після доб дови ГРП рівні ш м в приміщеннях
житлових та офісних б дівель, що розташовані поблиз СТ-1, не
перевищ ватим ть санітарних нормативів.

Оцін а вплив на водне середовище. ГРП нія не впливатиме
на водне середовище, дощові сто и з майданчи потрапляють на
очисні спор ди СТ-1.

Зобов'язання Замовни а щодо здійснення прое тних
рішень. В рез льтаті переоснащення в злів облі аз з доб довою
ГРП ви лючається вплив на нав олишнє середовище та людин .
Замовни бере на себе зобов'язання ви он вати всі передбачені
прое том природоохоронні заходи і забезпеч вати надійн робот
при е спл атації об'є та.

Замовни

Дире тор СВП "Київсь і теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Є.М. Гл ша

Генпрое т вальни

Дире тор ТОВ "У ренер опром-3"

І.В. Колядю

Пропозиції та за важення надсилати в місячний термін
з дня виход п блі ації за адресою:
01033, м. Київ, в л. Горь о о, 29.

Департаментом б дівництва та житлово о забезпечення ви-

онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА) (надалі —

Департамент) план ється здійснити за півлю за бюджетні

ошти одно-, дво- та три імнатних вартир для забезпечення

житлом чер ови ів вартирно о облі .

Просимо заб довни ів місті Києві інформ вати Департамент що-

до можливості реалізації Київсь ій місь ій державній адміністрації од-

но імнатних (за альною площею до 50 в. м), дво імнатних (за аль-

ною площею до 70 в. м) та три імнатних вартир (за альною пло-

щею до 90 в. м ) з технічним облашт ванням та вн трішнім оздоб-

ленням отових до е спл атації б дин ах та б дин ах, завершення

б дівництва я их заплановано здійснити до IV вартал 2014 ро ,

при цьом в азати вартість 1 в.м за альної площі вартири.

Інформацію просимо надати на еле тронн адрес togukb@i.ua

або фа сом на тел. 235-61-02.

Телефон для довідо 234-01-24.

Апеляційний с д м. Києва ви ли ає я відповідачів Черемісіна Сер ія Вале-
рійовича, Даніша Сер ія Павловича в цивільній справі № 22-ц/796/9/2014 за по-
зовом Павлен о Ганни Віталіївни до Черемісіна Сер ія Валерійовича, Даніша
Сер ія Павловича, Велич о Оле а Оле овича, треті особи: КП Кер юча дире ція
"ЖЕК "По ровсь а", Шевчен івсь е РУГУ МВС У раїни м. Києві, Ком нальне
підприємство "Київсь о о місь о о бюро технічної інвентаризації та реєстрації
права власності на об'є ти нер хомо о майна", приватний нотарі с Попільнян-
сь о о нотаріально о о р Копейчи ов Іван Володимирович та приватний
нотарі с Київсь о о місь о о нотаріально о о р Нечипорен о Оле сандр
Ві торович про визнання недійсним довіреності від 06.03.2008 ро , до овор
півлі-продаж вартири від 24.03.2008 ро , витреб вання вартири із ч жо о

неза онно о володіння та с нення переш од орист ванні вартирою.
С дове засідання призначене на 25 люто о 2014 ро о 9.20 приміщенні с -

д за адресою: м. Київ, в л. Солом'янсь а, 2а, аб. 0906.
У разі неяв и справ б де роз лян то за відс тності відповідача.
С ддя Л.Г.Кот ла

Глибоць ий районний с д Чернівець ої області ви ли ає в с -
дове засідання, що відб деться 07.03.2014 ро о 10 од. в примі-
щенні с д за адресою в л. Глибоць а 2а, смт. Глибо а, Чернівець а
область відповідача Швач а Сер ія Васильовича, — лі відатора У ра-
їнсь ої державної орпорації "У ртрансб д" (остання відома адреса
03049, м. Київ-49, в л. Бо данівсь а, 3) по цивільній справі за позо-
вом Ісламова Рафаеля Габдрахмановича про стя нення забор ова-
ності по заробітній платі, відрядних та ін. В разі неяв и відповідача в
с дове засідання справа б де роз лян та за йо о відс тності на під-
ставі наявних до ментів.

С ддя Ц р ан В.В.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 49), ви ли ає на 13.03.2014
ро на 11.00 відповідача А іліна Еман ель по справі за позовом
ПАТ "Платин м Бан " до Левіць ої А.О., А іліна Еман ель про
звернення стя нення на предмет іпоте и.

Відповідачі ви ли аються с дове засідання, разі неяв и
відповідачів справа роз лядатиметься за їх відс тності.

С ддя В.О. Волошин

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд
приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва.
Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності

м. Києва, аб. 524, телефони для довідо : 202-61-77, 202-61-76.

№
п/п

Балансо трим вач (юри-
дична адреса, онта тний

телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в.м

Запропонована
заявни ом ме-
та ви ористан-
ня приміщення

Стро орен-
ди, запро-
понований
заявни ом

Орендна
плата за
1 в.м,
рн.

Розмір мі-
сячної

орендної
плати, рн.

1.

Київсь ий місь ий поло овий
б дино № 5 (03037,

Червонозоряний просп., 2 ,
2498023, 2758077)

1 поверх
Червонозо-
ряний просп.

2, К."А"
27,80

Приватний
за лад охорони

здоров'я

Станом на 01.01.2014

2 ро и 364
дні

66,55 1850

2.

Київсь ий місь ий поло овий
б дино № 5 (03037,

Червонозоряний просп., 2 ,
2498023, 2758077)

5 поверх
Червонозо-
ряний просп.

2, К."А"
42,00

На ово-дослід-
на станова,
рім бюджетних

станов

Станом на 01.01.2014

2 ро и 364
дні

18,99 797,5

3.

Ком нальне підприємство
"Бессарабсь ий рино "

(01004, Бессарабсь а пл., 2 ,
234-92-07)

3 поверх
Бессараб-
сь а пл., 2

98,90
Ком нальне
підприємство

Станом на 15.01.2014

2 ро и 364
дні

77,46 7660,52

4.

Ком нальне підприємство
"Київпастранс" (03057,

Довжен а, 7 ,
4562812,4565002)

2 поверх
Чорнобиль-
сь а, 8

75,26

Кафе з
реалізацією
піда цизних
товарів

Станом на 31.12.2013

2 ро и 364
дні

131,91 9927,79

5.

Ком нальне підприємство
"Київсь а місь а стоматоло іч-
на полі ліні а" (04050, Пимо-
нен а Ми оли, 10 А , 4821269)

2 поверх
Пимонен а
Ми оли, 10 А

188,00
Приватний

за лад охорони
здоров'я

Станом на 30.01.2014

2 ро и 364
дні

83,86 15765,83

6.
КП "Київжитлоспеце спл ата-
ція" (01001, м. Київ, Володи-
мирсь а, 51-а , 234-23-24)

1 поверх
Юри Гната, 9

літ. А
22,70 Офіс

Станом на листопад 2013

2 ро и 364
дні

96,18 2183,33

Доходи загального фонду
Надходження до загального фонду бюджету

м. Києва за 2013 рік склали 10 227 177,5 тис.

грн, що становить 79,8% до уточненого плану

та на 5,5% (+533 046,3 тис. грн) більше рівня

2012 року.

Крім того, надійшло дотацій та субвенцій з

державного бюджету З 499 975,8 тис. гривень.

Основним джерелом наповнення доходної

частини загального фонду бюджету міста

Києва у 2013 році залишався податок на до'

ходи фізичних осіб. Питома вага в доходах

загального фонду бюджету міста Києва по'

датку на доходи фізичних осіб становить

74,0%.

У 2013 році надходження цього податку ста'

новлять 7 565 122,5 тис. грн, що складає 92,2%

до річного плану та на 538 707,3 тис. грн, або

на 7,7% більше за показник 2012 року.

Традиційно в доходах загального фонду бю'

джету міста Києва плата за землю посідає дру'

ге місце за обсягом надходжень, або 18,6%. За

2013 рік надходження плати за землю склада'

ють 1 900 684,1 тис. грн, або 52,7% до річного

плану.

Обсяг надходжень доходів, що враховується

при визначенні міжбюджетних трансфертів

складає 7 624 698,7 тис. гривень. До розрахун'

кових показників Міністерства фінансів Ук'

раїни це становить 90,5%.

Виконання доходів, що не враховуються

при визначенні міжбюджетних трансфертів до

розрахункових показників Міністерства фі'

нансів України становить 88,9% (при плані

2 928 578,0 тис. грн, фактично надійшло

2 602 478,8 тис. гривень).

Доходи спеціального фонду
За 2012 рік до спеціального фонду бюджету

м. Києва надійшло 2 664 158,3 тис. грн, що

становить 109,1% до річного уточненого по'

казника.

Крім того, надійшло субвенцій з державно'

го бюджету в обсязі 119 327,7 тис. гривень.

Видатки 
Уточнений план видатків становить

20 489 996,2 тис. грн, в тому числі загального

фонду бюджету м. Києва становить

15 477 762,4 тис. грн, спеціального фонду —

5 012 233,8 тис. гривень.

За звітний період касові видатки склали

17 587 543,4 тис. грн або 85,8% уточнених річ'

них планових призначень, в тому числі загаль'

ного фонду бюджету м. Києва —13 991 867,6

тис. грн, або 90,4% до плану, спеціального

фонду бюджету — 3 595 675,8 тис. гривень.

Детальну інформацію про виконання бюдже�
ту міста Києва за 2013 рік можна переглянути
на офіційному Інтернет�порталі Київської
міської державної адміністрації (kievcity.gov.ua)
http://kievcity.gov.ua/news/?с=165.

Інформація про виконання бюджету міста Києва за 2013 рік

Д А Х Л Ф С Л А Й Д

О Р У К А З К А О І

В С Е С В І Т Е Г І Д А

Ж Щ Е Р Б А Р О М

Е М А Р Е О Ц І Н К А

Н У Т П Л А Т О Н А Н

К Р И П Т А И І Т

О К А С Т О Й К А

Відповіді на сканворд 

Передплата для піль ових ате орій
з достав ою азети в поштов с ринь

на місяць....................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............24 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............64 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........96 рн. 00 оп.

на місяць ....................28 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..................84 рн. 00 оп.
на 6 місяців ..............168 рн. 00 оп.
на 12 місяців ............336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ................12 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............36 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............72 рн. 00 оп.
на 12 місяців ........144 рн. 00 оп.

на місяць ....................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ................122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ..............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ............490 рн. 80 оп.

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї



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

ÐÅÊËÀÌÀ
Хрещатик 718 лютого 2014 року

ДОВІДКА
про ви онання бюджет м. Києва за 2013 рі

тис. рн.

Наймен вання по азни а
Код бюд-
жетної ла-
сифі ації

Річні планові по азни и
з рах вання внесених
змін на 01.01.2014

Ви онано на
01.01.2014

% ви о-
нання

Ви онано на
01.01.2013

Відхилення
2013 до

2012 ро , +/-

I. ДОХОДИ:

Подат ові надходження 100000 12 008 553,9 9 678 640,7 80,6 9 408 437,9 270 202,8

Подат и на доходи, подат и на приб то , подат и на збільшення рин ової вартості 110000 8 259 306,5 7 630 878,1 92,4 7 113 375,2 517 502,9

Подато на доходи фізичних осіб 110100 8 203 742,3 7 565 122,5 92,2 7 026 415,2 538 707,3

Подато на приб то підприємств 110200 55 564,2 65 755,6 118,3 86 960,0 -21 204,4

Збори та плата за спеціальне ви ористання природних рес рсів 130000 3 640 764,4 1 946 257,9 53,5 2 195 182,7 -248 924,8

Платежі за спеціальне ви ористання природних рес рсів місцево о значення

130100,
130200,
130300,
130700

34 279,2 45 573,8 132,9 42 848,5 2 725,3

Плата за землю 130500 3 606 485,2 1 900 684,1 52,7 2 152 334,2 -251 650,1

Місцеві подат и і збори 180000 108 473,0 101 167,4 93,3 99 813,8 1 353,6

Місцеві подат и і збори, нараховані до 1 січня 2011 ро 160100 0,0 -2 544,5 923,4 -3 467,9

Збір за місця пар ваня транспортних засобів 180200 30 033,0 29 656,1 98,7 26 816,7 2 839,4

Т ристичний збір 180300 10 300,0 9 651,4 93,7 9 713,3 -61,9

Збір за провадження дея их видів підприємниць ої діяльності 180400 68 140,0 64 404,4 94,5 62 360,4 2 044,0

Інші подат и 190000 10,0 337,2 3 372,4 66,2 271,0

Фі сований сільсь о осподарсь ий подато 190400 10,0 10,7 107,3 29,0 -18,3

Подат и та збори, не віднесені до інших ате орій 190900 326,5 37,2 289,3

Неподат ові надходження 200000 799 317,2 547 416,9 68,5 280 006,9 267 410,0

Доходи від власності та підприємниць ої діяльності 210000 46 441,0 60 577,3 130,4 51 350,3 9 227,0

Частина чисто о приб т (доход ) ом нальних підприємств та їх об'єднань, що вил чається до бюджет 210103 36 000,0 51 065,9 141,8 41 108,8 9 957,1

Плата за розміщення тимчасово вільних оштів місцевих бюджетів 210500 0,1 16,1 -16,0

Інші надходження 210805 285,1 878,4 -593,3

С ми, стя н ті з виннних осіб, за ш од , заподіян державі, підприємств , станові, ор анізації 210806 0,0 1,3 -1,3

Штрафні сан ції за пор шення за онодавства про патент вання, за пор шення норм ре лювання обі отів и та про застос вання реєстраторів розра-
х н ових операцій сфері тор івлі, ромадсь о о харч вання та посл

210809 841,0 245,0 29,1 769,2 -524,2

Адміністративні штрафи та інші сан ції 210811 9 600,0 8 981,1 93,6 8 576,5 404,6

Адміністративні збори та платежі, доходи від не омерційно о та побічно о продаж 220000 747 631,8 478 010,3 63,9 220 664,1 257 346,2

Плата за ліцензії 220100 242 260,2 128 450,6 53,0 131 560,7 -3 110,1

Плата за ліцензії на певні види осподарсь ої діяльності та сертифі ати, що видаються Радою Міністрів Автономної Респ блі и Крим, ви онавчими ор а-
нами місцевих рад і місцевими ор анами ви онавчої влади

220102 105,0 40,0 38,1 81,5 -41,5

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 220103 3 653,8 2 016,1 55,2 3 474,3 -1 458,2

Плата за ліцензії на виробництво спирт етилово о, оньячно о і плодово о, ал о ольних напоїв та тютюнових виробів 220105 42,2 -7,4 -17,6 27,5 -34,9

Плата за ліцензії на право е спорт , імпорт та оптової тор івлі спирт етилово о, оньячно о та плодово о 220106 2,0 0,8 41,6 3,1 -2,3

Плата за ліцензії на право е спорт , імпорт ал о ольними напоями та тютюновими виробами 220107 52,3 54,3 103,8 54,6 -0,3

Плата за державн реєстрацію ( рім реєстраційно о збор за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) 220109 15 268,7 4 671,3 30,6 5 247,9 -576,6

Плата за ліцензії на право оптової тор івлі ал о ольними напоями та тютюновими виробами 220100 67 900,0 35 048,3 51,6 32 282,6 2 765,7

Плата за ліцензії на право роздрібної тор івлі ал о ольними напоями та тютюновими виробами 220111 117 424,6 76 254,8 64,9 73 562,9 2 691,9

Плата за ліцензії та сертифі ати, що сплач ється ліцензіатами за місцем здійснення діяльності 220118 37 811,6 10 372,3 27,4 16 826,3 -6 454,0

Плата за тримання дітей ш олах-інтернатах 220200 43,0 43,0 100,0 244,0 -201,0

Надходження від орендної плати за орист вання цілісним майновим омпле сом та іншим майном, що переб ває в ом нальній власності 220804 321 900,0 334 073,6 103,8 73 454,6 260 619,0

Державне мито 220900 183 428,6 15 443,1 8,4 15 404,8 38,3

Інші неподат ові надходження 240000 5 244,4 8 829,4 168,4 7 992,5 836,9

Надходження с м редиторсь ої та депонентсь ої забор ованості підприємств, ор анізацій та станов, щодо я их мин в стро позовної давності 240300 97,8 106,1 108,5 293,5 -187,4

Інші надходження 240600 5 146,6 8 723,3 169,5 7 699,0 1 024,3

Доходи від операцій з апіталом 300000 1 000,0 1 119,9 112,0 5 686,4 -4 566,5

Кошти від реалізації безхазяйно о майна, знахідо , спад ово о майна, майна, одержано о територіальною ромадою в поряд спад вання чи дар ван-
ня, а та ож валютні цінності і рошові ошти, власни и я их невідомі

310102 1 000,0 1 101,4 110,1 5 625,9 -4 524,5

Надходження оштів від Державно о фонд доро оцінних металів і доро оцінно о аміння 310200 0,0 18,5 60,5 -42,0

РАЗОМ ДОХОДІВ 12 808 871,1 10 227 177,5 79,8 9 694 131,2 533 046,3

Дотації 410200 653 100,1 653 100,1 100,0 1 614 438,6 -961 338,5

С бвенції 410300 2 892 830,0 2 846 875,7 98,4 3 610 064,9 -763 189,2

Всьо о доходів 16 354 801,2 13 727 153,3 83,9 14 918 634,7 -1 191 481,4

ДОХОДИ (Спеціальний фонд)

Спеціальний фонд 3 198 645,6 2 783 486,0 87,0 6 209 422,5 -3 425 936,5

Збір за перш реєстрацію транспортно о засоб
120200,
120300 24 725,0 26 123,6 105,7 26 187,6 -64,0

Подато на нер хоме майно, відмінне від земельної ділян и 180100 6 460,0 5 279,0 81,7 5 279,0

Збір за провадження тор овельної діяльності нафтопрод тами, с рапленим та стисн тим азом на стаціонарних, мало абаритних і перес вних автозап-
равних станціях, заправних п н тах

180415 1 418,0 1 940,5 136,8 2 182,8 -242,3

Єдиний подато 180500 962 213,0 1 079 679,3 112,2 666 409,8 413 269,5

Е оло ічний подато
190100,
190500 55 570,0 57 871,6 104,1 66 474,9 -8 603,3

Дивіденди (дохід), нараховані на а ції (част и, паї) осподарсь их товариств, стат тних апіталах я их є майно Автономної Респ блі и Крим, ом наль-
на власність

210108 15 000,0 6 091,3 40,6 39 827,5 -33 736,2

Надходження оштів від відщ од вання втрат с/ і л/ виробництва 211100 1 000,0 149,7 15,0 4 626,7 -4 477,0

Грошові стя нення за ш од , заподіян пор шенням за онодавства про охорон нав олишньо о природно о середовища внаслідо осподарсь ої та ін-
шої діяльності

240616,
240621 785,0 3 549,4 452,2 2 241,1 1 308,3

Відсот и за орист вання дов остро овим редитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сімям та одино им молодим ромадянам на б дівниц-
тво (ре онстр цію) та придбання житла

241106,
241109 0,0 66,7 893,2 -826,5

Надходження від пайової часті розвит інфрастр т ри населенно о п н т 241700 257 750,0 251 214,1 97,5 223 672,8 27 541,3

Власні надходження бюджетних станов 250000 472 113,3 879 973,0 186,4 1 116 655,5 -236 682,5

Доходи від операцій з апіталом 300000 431 000,0 142 511,3 33,1 324 284,4 -181 773,1

Надходження від продаж основно о апітал 310000 98 000,0 89 159,0 91,0 199 673,7 -110 514,7

Надходження від відч ження майна, що переб ває ом нальній власності 310300 98 000,0 89 159,0 91,0 199 673,7 -110 514,7

Кошти від продаж землі 330000 333 000,0 53 352,3 16,0 124 610,7 -71 258,4

Цільові фонди, творені Верховною Радою Автономної Респ блі и Крим, ор анами місцево о самовряд вання та місцевими ор анами ви онавчої влади 501100 213 969,6 209 708,7 98,0 222 271,2 -12 562,5

С бвенції 410300 756 641,7 119 327,7 15,8 3 513 695,0 -3 394 367,3

Всьо о доходів 900103 19 553 446,8 16 510 639,3 84,4 21 128 057,2 -4 617 417,9

Банс вання 936 549,4 1 076 904,1 115,0 2 564 860,6 -1 487 956,5

Баланс фінансово о рес рс 20 489 996,2 17 587 543,4 85,8 23 692 917,8 -6 105 374,4

II. ВИДАТКИ:

2.1 Видат и за ф н ціональною ласифі ацією (за альний фонд)

Державне правління 010000 619 343,6 566 741,3 91,5 582 777,2 -16 035,9

Освіта 070000 4 460 164,2 3 986 701,2 89,4 4 064 847,5 -78 146,3

Охорона здоров’я 080000 3 458 525,5 3 134 987,5 90,6 3 174 484,6 -39 497,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 2 859 780,0 2 659 945,90 93,0 2 455 925,3 204 020,6

Житлово- ом нальне осподарство 100000 1 173 598,3 1 077 256,0 91,8 1 864 267,1 -787 011,1

К льт ра і мистецтво 110000 588 013,9 559 565,5 95,2 535 792,4 23 773,1

Засоби масової інформації 120000 35 870,0 29 437,1 82,1 27 698,9 1 738,2

Фізична льт ра і спорт 130000 139 175,5 117 076,0 84,1 107 845,0 9 231,0

Б дівництво 150000 2 000,0 0,0 0,0 0,0

Транспорт, дорожнє осподарство, зв’язо , теле ом ні ації та інформати а 170000 587 312,8 477 247,3 81,3 561 521,4 -84 274,1

Інші посл и, пов'язані з е ономічною діяльністю 180000 77 721,7 26 380,8 33,9 2 195 567,4 -2 169 186,6

Попередження та лі відація надзвичайних сит ацій та наслід ів стихійно о лиха 210000 8 480,5 8 480,5 100,0 8 478,7 1,8

Обсл ов вання бор 230000 1 312 462,6 1 271 602,3 96,9 761 747,6 509 854,7

Видат и, не віднесені до основних р п 250000 139 613,8 69 648,1 49,9 115 285,9 -45 637,8

Разом видат ів (за альний фонд) 900201 15 462 062,4 13 985 069,5 90,4 16 456 239,0 -2 471 169,5

Кошти, що передаються до Державно о бюджет 250301 2 231,2 -2 231,2

Інші с бвенції, дотації 250300 15 700,0 6 798,1 43,3 13 580,0 -6 781,9

Всьо о видат ів 900202 15 477 762,4 13 991 867,6 90,4 16 472 050,2 -2 480 182,6

2.2 Видат и (спеціальний фонд)

Б дівництво 150000 1 543 298,3 1 087 798,7 70,5 856 976,1 230 822,6

Сільсь е і лісове осподарство, рибне осподарство 160000 6 227,0 3 812,0 61,2 1 083,7 2 728,3

Транспорт, дорожнє осподарство, зв’язо , теле ом ні ації та інформати а 170000 250 779,7 187 616,8 74,8 189 839,0 -2 222,2

Видат и на фінанс вання робіт пов'язаних з б дівництвом, ре онстр цією, ремонтом і триманням автодорі 170703 203 215,8 155 527,6 76,5 158 183,3 -2 655,7

Державні цільові фонди 240000 351 164,6 272 866,0 77,7 290 109,8 -17 243,8

Фонд охорони нав олишньо о природно о середовища 240600 105 852,7 58 317,5 55,1 65 354,6 -7 037,1

Цільові фонди 240900 245 311,9 214 548,5 87,5 224 755,2 -10 206,7

Спеціальні фонди та спец. ошти бюджетних станов 1 300 434,7 1 175 844,4 90,4 1 368 567,4 -192 723,0

Внес и ор анів місцево о самовряд вання стат тні фонди 180409 688 041,5 683 725,1 99,4 994 572,3 -310 847,2

Інші заходи, пов'язані з е ономічною діяльністю 180410 1 446,0 725,1 50,1 725,1

Житлово- ом нальне осподарство 100000 856 062,3 182 902,5 21,4 3 508 114,4 -3 325 211,9

Інші заходи, видат и 679,7 679,6 100,0 2 792,9 -2 113,3

С бвенції 250300 16 500,0 2 050,0 12,4 11 443,2 -9 393,2

Фінанс вання ремонт приміщень праці 250915 0,0 0,4 -0,4

Кредит вання місцевих бюджетів
250904/
250909 -2 400,0 -2 344,4 97,7 -2 631,6 287,2

Всьо о видат ів (спеціальний фонд) 900203 5 012 233,8 3 595 675,8 71,7 7 220 867,6 -3 625 191,8

Всьо о видат ів (за альний і спеціальний фонди) 20 489 996,2 17 587 543,4 85,8 23 692 917,8 -6 105 374,4
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Температура +3°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 96 %

Температура +7°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 73 %

Температура +2°С

Атм. тиск 747мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 87 %
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Загальний наклад 131855. Замовлення 34077

1725 — в колонії Нью�Гемпшир

група войовничо налаштованих бі�

лих поселенців вперше зняла скальп

з десяти індіанців, за що від властей

Бостона ними було отримано 100

фунтів за кожен скальп. 

1808 — російський імператор

Олександр I оголосив про розрив

дипломатичних зв`язків зі Швецією,

що фактично означало початок ро�

сійсько�шведської війни 1808�1809

років, в результаті якої Росія завою�

вала Фінляндію, котра увійшла до

складу імперії на правах Великого

князівства. 

1872 — заснований ще 1870 року, у

Нью�Йорку почав діяти Музей мис�

тецтв Метрополітен. 

1877 — у Великому театрі в Мос�

кві відбулася прем`єра балету Петра

Чайковського "Лебедине озеро". 

1940 — у 9�хвилинному мульт�

фільмі "Puss Gets the Boot" кіностудії

Metro�Goldwyn�Mayer, що вийшов

на екрани США, вперше з`явились

популярні персонажі кіт Том і миш�

ка Джері. 

1962 — більш ніж через 10 міся�

ців після Юрія Гагаріна Джон

Гленн першим з американців здій�

снив політ у космос — на косміч�

ному кораблі "Френдшип�7". Він за

4 години 55 хвилин тричі облетів

Землю.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 6-é ñòîð.

Мейсі — мініатюрний тер’єр, висота якого
складає 7 см, а довжина — 12 см, важить
усього 150 грамів. Він — претендент на

звання найкрихітнішої собачки в світі. Песику
тільки п’ять місяців, і йому необхідно перечека#
ти ще пару місяців, перш ніж цей рекорд буде
офіційно визнаний. 

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, вік собачки повинен бути не

менше 12�ти місяців, перш ніж він зможе отримати звання світо�

вого рекордсмена, повідомляє news�smi. 

Але, за твердженнями ветеринарів, Мейсі не стане набагато

більшим. Малюк, який є поміссю тер`єра, проживає у місті Яроцін

(Польща) з господинею Ганною Поль. 

Жінка повідала, що перші пару тижнів їй довелося вигодовувати

собачку, вага якого при народженні складала лише 42 грами, за до�

помогою шприца. 

Є й інші претенденти на звання найменшого собаки у світі. Це

Міллі – чихуахуа з Пуерто�Ріко, зріст якого � 7,6 см. Їй також дове�

деться почекати, поки вона не досягне одного року, щоб потрапи�

ти до Книги рекордів Гіннеса. 

На сьогодні звання найменшої собачки у світі належить чихуа�

хуа Бу Бу зі штату Кентуккі в США, із зростом 10,16 сантиметрів �

Собака потрапив до Книги рекордів 
Гіннеса за свою вагу
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ОВНИ, с�леюйте�розбиті� �лечи�и,� пра�ніть�до� �армонії,

ш
�айте�пороз
міння�з�оточенням!�Нині�випаде�вдалий�шанс

для�відновлення�мостів�зла�оди�я��на�особистом
,�та��і�на�ді-

ловом
�фронті.�Успіх�миротворчої�місії�б
де�вищим,�я�що�ви

із�само�о�почат�
�виходитимете�з�позицій�др
�ої�сторони.�

ТЕЛЬЦІ, дов�ола�вас�все�має�б
ти��расиво,�виш
�а-

но,�естетично.�Тіль�и�в�а
рі�пре�расно�о�роз�вітає�тр
-

дове�натхнення,�а�тивіз
ється�стим
л�до�роботи.�До�са-

мостійності�не�пра�ніть,�най�раще�сьо�одні�працювати

в�парі.�Я�що�
�вас�с�ладні�взаємини�з��оле�ами,�маєте

шанс�відмінно�адапт
ватися�в��оле�тивних�енер�іях.�

БЛИЗНЯТАМ дозволяється�блеф
вати,�ви�переб
-

ватимете�на�романтичній�хвилі,�том
�можете�дозволи-

ти�собі�
се,�що�дар
є�радість,�що�стим
лює�ендорфін

щастя.� Влаштов
йте� приватні� свята,� др
жні� з
стрічі,

інтимні�побачення,�творіть�і��охайтеся!�

РАКАМ нині� притаманна� сентиментальність,� пос-

т
пливість,� терпимість,� отже,� 
сі,� хто� вам�сво�о� час


насолив,�б
д
ть�не�по�арані,�а�мають�шанс�отримати

всепрощення.�Не�аразди�та�образи�по�риються�т
ма-

ном�заб
ття,�і�на�д
ші�розцвіт
ть�троянди�щастя!�

ЛЕВИ, бажання�зводити�рах
н�и�проженіть��еть.�Я�-

що� переб
ваєте� з� �имось� 
� "�онтрах",� відвойов
вати

персональні�права�–�марна�трата�сил.�Дозвольте�собі

піти�на�повід�
�
�сит
ацій�або�людей,�"�орона"�з�вас�не

спаде,�поч
ття�власної��ідності�залишиться�на�висоті.�

ДІВИ, розслабтеся� і� присвятіть� день� собі,� любим,

та�попестіть�свої�бажання.�Коли�щось�не�вдається,�об-

лиште�перти�то�о�воза,�а��оли�хтось�роздратов
є,�об-

ходьте�т
�особ
�десятою�доро�ою.�

ТЕРЕЗИ, знизьте� енер�етичн
� динамі�
,� �осмічні

ритми�дня�сприяють�відновленню�вн
трішніх�психоло-

�ічних�рес
рсів,�а�тивіз
ють�сил
�волі�для�позбавлен-

ня�від�по�аних�звичо��та�відновлення�здоров`я.�

СКОРПІОНИ,�день�промайне�на�тлі��армічних�подій,�от-

же,�прибор�айте�ініціативний�пост
п,�доля�сама�вас�знайде

і�зм
сить�танцювати�під�свою�д
д�
,�а�точніше�спон
�ає�ро-

бити�те,�де�ви�доп
стили��олись�помило�.�Отже,�нині�все,

що�відб
вається,�с�оріше�не�підля�ає�здоровом
�ґл
зд
.�

СТРІЛЬЦІ,� відсійте�зерна�від� �
�олю�в�др
жньом


оточенні,�т
т�вам�потрібна�не��іль�ість,�а�я�ість.�Тіль�и

з�особами,�я�им�щиро�довіряєте,�з��им�сво�о�час
�п
д

солі�з`їли,�можна�мати�справи.�

КОЗЕРОГИ, я��не�парадо�сально,�але�нині�вам�доцільно

обрати�та�ти�
�байд
жості,�не�перти�напролом�до��ар`єрних

вершин.�Це�допоможе�не�приймати�близь�о�до�серця�ч
жі

вади,�дивацтва�і�вс
переч�
сім�за�онам�ло�і�и�наблизить�вас

до�потрібної�людини�(співтовариства),�забезпечить�дост
п

до�джерел�інформації,�в�я�их�ви�заці�авлені.�

ВОДОЛІЇ,�присвятіть�день�приємним�розва�ам,�робота�не

вов�,�в�ліс�не�втече,�мрійливий�або�ледачий�настрій,�пра�нення

до��армонії� і��омфорт
�може�начисто�відбити�
�вас�бажання

працювати,�робити�а�тивні�з
силля�
�том
�чи�іншом
�напрямі.�

РИБИ,� влаштов
йте��онфіденційні� з
стрічі,�прони-

�айте� до� ч
жих� таємниць,� пізнавайте� тон�ощі� �оле�-

тивної�психоло�ії.�У�цей�час�ви�здатні�злитися�з�нав�о-

лишнім�простором�в�єдине�ціле,�стати�йо�о�невід`єм-

ною� частиною.� Чар
йте� шефа,� �оле�,� майб
тнє

�ар`єри�залежить�від�їх�милості,�а�до�робочих�модер-

нізацій� ставтеся� без� надмірно�о� ент
зіазм
,� іна�ше

ризи�
єте�виснажитися �
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