
МАФія під прицілом
Київська влада знову спробує навести лад з кіосками,
розпочавши з яток біля станцій метро

Питання захаращення міста кіосками

настільки на часі, що його навіть поза�

чергово винесли на розгляд Колегії

КМДА. Директор Департаменту місько�

го благоустрою та збереження природно�

го середовища Сергій Садовой інфор�

мує: працівники КП “Київблагоустрій”

постійно здійснюють демонтаж незакон�

них яток, однак зупинити їх повернення

на вулиці столиці не можуть. Причин та�

кої ситуації декілька: по�перше, у кому�

нального підприємства всього три крани

для знесення МАФів, що замало, щоб

охопити всю територію міста. По�друге,

від демонтажу через нестачу фінансуван�

ня фактично усунулися райони, хоча теж

мають такі повноваження. По�третє,

майже відсутня співпраця між РДА, ко�

мунальниками та правоохоронними ор�

ганами.

“Був час, коли ми плідно співпрацюва�

ли з прокуратурою, міліцією та района�

ми, були сформовані групи нічного чер�

гування. І був такий період, що вночі не

встановлювався жоден кіоск. Зараз мілі�

ція завантажена іншими питаннями, і ми

знаємо якими. За день ми в середньому

демонтуємо близько 25�ти кіосків, і така

ж кількість повертається”,— зазначає

Сергій Садовой.

З початку року працівники КП “Київ�

благоустрій” демонтували 400 незаконно

встановлених яток. Однак з настанням

потепління нові тимчасові споруди з’яв�

ляються поблизу станцій метро, у парках

та скверах, причому дуже часто псуючи

зелені зони, прикриваючись фальшиви�

ми документами. До того ж горе�підпри�

ємці придумали, як уникнути відпові�

дальності за свої порушення. “Біля метро

переважно встановлюють не кіоски, а

транспортні засоби. Тобто якщо є номер�

ний знак, цей об’єкт не є елементом бла�

гоустрою, і ми не можемо його демонту�

вати”,— наголошує пан Садовой та до�

дає, що подекуди саме такі “неопізнані”

кіоски несуть пряму загрозу здоров’ю та

життю людей. Адже торгують в умовах

повної антисанітарії продуктами харчу�

вання. А каву варять, використовуючи

газові балони, які в будь�який момент

можуть вибухнути.

Позиція очільника міськадміністрації

Володимира Бондаренка в цьому питанні

непохитна — ситуацію потрібно виправ�

ляти негайно. Тож перш за все у Києві

наведуть лад саме на територіях поблизу

станцій метрополітену. “Питання МА�

Фів — це питання, яке сьогодні в Києві

настільки назріло і перезріло, що його

треба якось розв’язувати. У нас достатньо

велика кількість магазинів, кафе, ресто�

ранів, стаціонарних торговельних закла�

дів, які практично забезпечують потребу

киян у всьому, окрім деяких видів това�

рів, яких не знайдеш в центрі. Якраз мет�

рополітен — найбільш жвава транспорт�

на артерія, яку ми закриваємо пробкою

цих машинок, яточок на колесах з дер�

жномерами”,— зазначив пан Бондаренко

та додав, що після великодніх та травне�

вих свят має бути сформована комісія з

представниками міліції, районів, кому�

нальних служб та ДАІ, яка має навести з

цим лад. Тоді ж визначать й кінцеву дату,

коли ж проходи до станцій метро стануть

вільними. Контролювати це питання го�

лова КМДА обіцяє особисто. У разі недо�

тримання вимог погрожує доганами й

навіть звільненням.

Окрім того, спільним рішенням Коле�

гія КМДА вирішила відмовитися від

розміщення закладів сезонної торгівлі

на вулицях міста в літньо�осінній пе�

ріод.

Також голова КМДА звернеться до Ви�

щої ради юстиції з переліком суддів, які

виносять рішення щодо заборони демо�

нтажу МАФів до вирішення питання по

суті. На сьогодні в місті 75 таких ухвал,

причому винесені не лише судами столи�

ці, а й судами обласних міст.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві діє мо�

раторій на встановлення нових малих ар�

хітектурних форм. Крім того, розпоря�

дженням голови КМДА призупинене

впровадження схеми розміщення кіосків.

Наразі фахівці переглядають її доціль�

ність

З почат ро працівни и КП "Київбла о стрій" демонт вали 400 неза онно встановлених іос ів

Вибори мера — у два тури
Ùîá ñòàòè ìåðîì Êèºâà, ïîòð³áíî ïðîéòè êð³çü âè-

áîð÷å “ñèòî”. ² âîíî ìîæå ñòàòè ãóñò³øèì. Ñüîãîäí³
Âåðõîâíà Ðàäà ðîçãëÿíå ³, íå âèêëþ÷åíî, óõâàëèòü â ö³-
ëîìó çàêîíîïðîåêò, çã³äíî ç ÿêèì âèáîðè ìåð³â ì³ñò-
ì³ëüéîííèê³â ìàþòü â³äáóâàòèñÿ ó äâà òóðè. Ïðèíàé-
ìí³ â³äïîâ³äíå ïèòàííÿ çàïëàíîâàíå ó ïîðÿäêó äåííî-
ìó ðîáîòè ïàðëàìåíòó íà â³âòîðîê, 15 êâ³òíÿ.

Ó ïåðøîìó ÷èòàíí³ çàêîíîïðîåêò íàðîäíîãî äåïóòà-
òà (ôðàêö³ÿ “Áàòüê³âùèíà”) Ìèêîëè Êàòåðèí÷óêà
“Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó “Ïðî âèáîðè äåïóòàò³â
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ì³ñöå-
âèõ ðàä òà ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ãîë³â” (ùîäî
îáðàííÿ ì³ñüêèõ ãîë³â çà ìàæîðèòàðíîþ ñèñòåìîþ àá-
ñîëþòíî¿ á³ëüøîñò³)” áóëî óõâàëåíî íà ïëåíàðíîìó çà-
ñ³äàíí³ ïàðëàìåíòó ó ÷åòâåð, 10 êâ³òíÿ. “Çà” âèñëîâè-
ëèñÿ 245 íàðîäíèõ äåïóòàò³â. ßê çàçíà÷èâ ó ñâîºìó âè-
ñòóï³ àâòîð ïðîåêòó Ìèêîëà Êàòåðèí÷óê, âèáîðè ìåðà
âåëèêîãî ì³ñòà â îäèí òóð íåáåçïå÷í³ òèì, ùî “êàíäè-
äàò ó ìåðè ïðàöþº ç îäí³ºþ ñîö³àëüíîþ ãðóïîþ. Íàáè-
ðàº íå á³ëüøå 16-15 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ìåøêàí-
ö³â ì³ñòà, à ïîò³ì ¿õ îáñëóãîâóº. ² òàê îáèðàºòüñÿ ìàé-
æå äîâ³÷íî”. ßê íàî÷íèé ïðèêëàä íàðîäíèé äåïóòàò
íàâ³â ñòîëèöþ, äå “ç 2 ì³ëüéîí³â 174 âèáîðö³â îáðàëè
êîëèøíüîãî ìåðà ïðèáëèçíî äåñü 18 %. Óÿâ³òü ñîá³, ùî
öåé ìåð ïðàöþº âèêëþ÷íî íà îäíó ñîö³àëüíó ãðóïó, ³
â öèõ ì³ñòàõ í³êîëè íå ç’ÿâèòüñÿ Wi-Fi äëÿ ìîëîä³, í³-
êîëè íå áóäóòü íîðìàëüí³ ë³êàðí³, íîðìàëüí³ äîðîãè,
òîìó ùî, íàñïðàâä³, ó ìåðà çîâñ³ì ³íøå çàâäàííÿ”.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî êðèòèê³â ³í³ö³àòèâè îáèðàòè ìå-
ð³â âåëèêèõ ì³ñò ó äâà òóðè ó ñåñ³éí³é çàë³ 10 êâ³òíÿ
òàê ³ íå çíàéøëîñÿ. Îäíàê ÷åðåç òåõí³÷í³ òà ðåäàêö³é-
í³ íåóçãîäæåíîñò³ ç ïàêåòîì ïîïðàâîê òà çì³í, âæå
âíåñåíèõ äî âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà, ïðîåêò ïðî âè-
áîðè ìåð³â ó äâà òóðè áóëî óõâàëåíî ò³ëüêè ó ïåðøî-
ìó ÷èòàíí³. Òèì íå ìåíøå äåïóòàòè ïðîãîëîñóâàëè çà
ñêîðî÷åííÿ òåðì³í³â ï³äãîòîâêè äîêóìåíòà äî äðóãîãî
÷èòàííÿ ³, òàêèì ÷èíîì, ïðîåêò ñüîãîäí³ ãîòîâèé äî
ðîçãëÿäó ó äðóãîìó ÷èòàíí³ òà äî ïðèéíÿòòÿ â ö³ëîìó.
Ùîïðàâäà, â³í ìîæå ñòàòè ïðåäìåòîì ïîë³òè÷íèõ òîð-
ã³â. Íàïðèêëàä, ôðàêö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â âèñëîâëþâàëà-
ñÿ íà ï³äòðèìêó óõâàëè çàêîíîïðîåêòó ïðî îïîçèö³þ.
² ó ïàðëàìåíòñüêèõ êóëóàðàõ, òà íàâ³òü ó ñåñ³éí³é çàë³,
çàçíà÷àëè, ùî öå ñõîæå íà ïàêåòí³ òîðãè: âèáîðè ó
Êèºâ³ ó äâà òóðè â îáì³í íà óõâàëó çàêîíó ïðî îïîçè-
ö³þ.

À ùî ñòîñîâíî âèáîð³â ìåðà ó äâà òóðè äóìàº âèêî-
íàâ÷à êè¿âñüêà âëàäà?

Ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî ï³äòðèìóº
ïðîâåäåííÿ âèáîð³â ìåðà ñòîëèö³ ó äâà òóðè. Ïðî öå
â³í ðîçïîâ³â ó ÷åòâåð, 10 êâ³òíÿ, ó êîìåíòàð³ æóðíàë³ñ-
òàì ó êóëóàðàõ ïàðëàìåíòó. “ß çà äâà òóðè. Îäíîçíà÷-
íî. Òîìó ùî îäíîòóðîâ³ âèáîðè ó íàñ ×åðíîâåöüêèé
âèãðàâ ç íåçíà÷íèì â³äðèâîì â³ä Êëè÷êà, â³ä Îìåëü-
÷åíêà. ßêáè áóâ äðóãèé òóð, òî ×åðíîâåöüêèé ñüîãîäí³
ìîëèâñÿ á ³ç Ñàíäåºì Àäåëàäæîþ íå â Óêðà¿í³, òîìó
ùî í³õòî á íå äîïóñòèâ òàêîãî ðîçâèòêó ñèñòåìè "îá-
äèðàííÿ" ëþäåé, ÿêó â³í äîïóñòèâ”. Â³äïîâ³äàþ÷è íà
óòî÷íþâàëüíå çàïèòàííÿ, ÷è áðàòèìå ó÷àñòü ó ìåð-
ñüêèõ âèáîðàõ ñàì Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî, ãîëîâà
ÊÌÄÀ íàãîëîñèâ: “Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì óñå ñòàíå ÿñíî.
ßêùî òà ïîë³òè÷íà ñèëà, äî ÿêî¿ ÿ íàëåæó ³ ÿêó ÿ ïî-
âàæàþ, â³äïðàâèòü ìåíå ó öåé á³é, ÿ ï³äó. Ïîêè ùî òà-
êîãî ð³øåííÿ íåìàº”

Інформ. “Хрещатика”

Богдан Дубас вручив відзнаки 
активістам Євромайдану

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Áîãäàí Äóáàñ â³ä-
çíà÷èâ àêòèâ³ñò³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ïîä³ÿõ ªâðîìàé-
äàíó. Çîêðåìà ïî÷åñí³ ìåäàë³ îòðèìàëè áëèçüêî òðè-
äöÿòè ó÷àñíèê³â ðåâîëþö³éíèõ ïîä³é. “Ö³íí³ñòü æèòòÿ
ëþäèíè — öå íàéâèùà ö³íí³ñòü. ² áóäü-ÿêà âëàäà íå
ìàº ïðàâà çíóùàòèñü íàä ëþäüìè, ñâî¿ìè ãðîìàäÿíà-
ìè. ß âäÿ÷íèé çà ³äåþ íàãîðîäèòè ó÷àñíèê³â ªâðîìàé-
äàíó ìåäàëÿìè. Öå º òà ìàëåíüêà â³äçíàêà çà âåëèêó
ñïðàâó, ÿêó ìè ³ íàäàë³ ïðîäîâæóâàòèìåìî ðîáèòè”,—
ðîçïîâ³â Áîãäàí Äóáàñ.

Çàóâàæèìî, ùî íàãîðîäæåííÿ àêòèâ³ñò³â ªâðîìàé-
äàíó òðèâàòèìå ³ íàäàë³. Ïîñòóïîâî, ó äåê³ëüêà åòàï³â,
ñîòíèêè ïîäàâàòèìóòü ñïèñêè. Òàêèì ÷èíîì áóäóòü
â³äçíà÷åí³ âñ³ ó÷àñíèêè, ÿê³ ïðîÿâèëè ñâîþ àêòèâíó
ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ. Â³äçíàêè îòðèìàþòü òàêîæ ðî-
äèíè òèõ ëþäåé, ÿê³ çàãèíóëè ï³ä ÷àñ ðåâîëþö³éíèõ
ïîä³é

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

Н
езаконні кіоски — тема, яка за десятки років набила ос�
комину і мешканцям міста, й посадовцям, й навіть жур�
налістам. Боротьба комунальників з горе�підприємцями
все частіше нагадує “сізіфову працю” — знесені ятки

майже одразу знову з’являються на вулицях міста. Нова київська
влада обіцяє навести лад із засиллям МАФів у столиці. Розпоч�
нуть з очищення від тимчасових споруд територій поблизу стан�
цій метрополітену, адже саме тут ятки не лише заважають про�
ходу пасажирів, а й несуть пряму загрозу їхньому здоров’ю та
навіть життю.
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Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 38 (1307)

ВІВТОРОК,
15 квітня
2014 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про продовження строку 

дії дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 341 від 2 квітня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну

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

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

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

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

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�роз-

міщення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозво-

ли)� з�ідно� з� додат�ом� до� цьо�о� розпоря-

дження����іль�ості�3�дозволів.

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

пл�атацію� ре�ламних� засобів� з� дотриман-

ням�норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе-

�и�і�санітарних�норм�по�ласти�на�розповсю-

дж�вачів�зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�стро��дії�я�их

продовжено� з�ідно� з� додат�ом� до� цьо�о

розпорядження,� є� дійсними� до� за�інчення

стро��� їх� дії,� а� �� випад��� змін� �� за�ально-

місь�их� вимо�ах� (підходах)�щодо� розташ�-

вання�зовнішньої�ре�лами,� я�і� з�мовлюють

неможливість� розташ�вання� відповідних

ре�ламних� засобів,—� до� настання� та�их

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

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

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

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —

�ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

жавної�адміністрації)�П�занова�О.�Г.

Голова В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

02.04.2014��№�341

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 22977�08 ПП "Октагон" Щит, що стоїть окремо 
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 139 (№ 2)

2. 22990�08 ПП "Октагон"
Щит, що стоїть окремо 
(суцільний щит) 18 Шевченківський район, 

просп. Перемоги, 74

3. 22443�08 ТОВ "Мультіборд" Лайтпостер, що стоїть 
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, 
бульв. Лесі Українки, 4

Заступник голови 
 керівник апарату О. Пузанов 

Хрещатик 2 15 квітня 2014 року

Про доповнення додатка 3 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 31 січня 2011 року № 121 
"Про реалізацію районними в місті Києві 

державними адміністраціями 
окремих повноважень"

Розпорядження № 129 від 3 лютого 2014 року
Відповідно до законів України "Про столицю України — місто
герой Київ", "Про місцеве самоврядування

в Україні", з метою здійснення контролю за раціональним використанням коштів комунальних підприємств
територіальної громади міста Києва, які віднесені до сфери управління районних в місті Києві державних
адміністрацій:

Доповнити� додато�� 3� до� розпорядження

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

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

31� січня� 2011� ро��� № 121� "Про� реалізацію

районними�в�місті�Києві�державними�адмініс-

траціями�о�ремих�повноважень"�новим�п�н�-

том�4�та�о�о�зміст�:

"4)�по�одження�ви�ористання��ом�нальни-

ми� підприємствами,� віднесеними� до� сфери

�правління�відповідних�районних�в�місті�Києві

державних� адміністрацій,� �оштів,� отриманих

від�оренди�нер�хомо�о�та�іншо�о�індивід�аль-

но�визначено�о�майна��ом�нальної�власності

територіальної� �ромади�міста� Києва,�що� за-

лишаються� �� зазначених� підприємств� після

відповідних�відрах�вань�до�бюджет��міста�Ки-

єва;"

У�зв'яз���з�цим�п�н�ти�4-6�додат���вважати

п�н�тами�5-7�відповідно.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про анулювання ліцензій 
ТОВ "Комерційна група 

"Європейський стандарт"
Розпорядження № 144 від 5 лютого 2014 року

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 "Про ліцензування провадження господарської ді

яльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачан

ня та водовідведення", враховуючи заяву ТОВ "Комерційна група "Європейський стандарт" та рішення Лі

цензійної комісії (протокол № 1 від 28 січня 2014 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої вла

ди:

1.� Ан�лювати� Товариств�� з� обмеженою

відповідальністю�"Комерційна��р�па�"Євро-

пейсь�ий� стандарт"� (�од� ЄДРПОУ

33942845,�м.�Київ,�в�л.�Еле�три�ів,�б�дино�

4)�ліцензії:

серії�АВ�№ 601403�на�право�провадження

�осподарсь�ої� діяльності� з� виробництва

теплової� енер�ії� (�рім� діяльності� з� вироб-

ництва� теплової� енер�ії� на� теплоеле�тро-

централях,� теплоеле�тростанціях,� атомних

еле�тростанціях� і� �о�енераційних� �станов-

�ах� та� �станов�ах� з� ви�ористанням� нетра-

диційних� або� поновлювальних� джерел

енер�ії)�стро�ом�дії�п'ять�ро�ів;

серії�АВ�№ 601404�на�право�провадження

�осподарсь�ої�діяльності�з�постачання�теп-

лової�енер�ії�стро�ом�дії�п'ять�ро�ів.

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

рядження� 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

Про затвердження плану 
загальноміських заходів з підготовки 

та відзначення у 2014 році 
Року учасників бойових дій на території 

інших держав
Розпорядження № 149 від 7 лютого 2014 року

На виконання Указу Президента України від 12 червня 2013 року № 329 "Про проведення у 2014 році в
Україні Року учасників бойових дій на території інших держав", відповідно до постанови Верховної Ради
України від 20 червня 2013 року № 344
VII "Про відзначення в Україні 25
ї річниці виведення радянських
військ з Афганістану" та з метою гідного вшанування громадян, які виконували військовий обов'язок на те

риторії інших держав, сприяння поліпшенню соціального захисту таких громадян, їх сімей:

1.�Утворити�Ор�анізаційний��омітет�з�під-

�отов�и� та� відзначення� �� 2014� році� Ро��

�часни�ів� бойових� дій� на� території� інших

держав� та� затвердити� йо�о� персональний

с�лад,�що�додається.

2.� Затвердити� план� за�альномісь�их� за-

ходів� з�під�отов�и�відзначення� ��2014�році

Ро����часни�ів�бойових�дій�на�території� ін-

ших�держав,�що�додається.

3.� З� метою� ви�онання� план�� за�ально-

місь�их�заходів�з�під�отов�и�та�відзначення

�� 2014� році� Ро��� �часни�ів� бойових� дій� на

території�інших�держав�просити:

Головне� �правління� Міністерства� вн�т-

рішніх�справ�У�раїни�в�м.�Києві�забезпечи-

ти� охорон�� �ромадсь�о�о� поряд��� під� час

проведення� масових� заходів;� �правління

Державної�автомобільної�інспе�ції�Головно-

�о� �правління� Міністерства� вн�трішніх

справ� У�раїни� в� м.� Києві� забезпечити� с�-

провід� автотранспорт�� при� перевезенні

�часни�ів�заходів�до�місць�проведення�ма-

сових�заходів,�пере�риття�дорожньо�о�р�х�

під�час�проведення�заходів�на�в�лиці�Лавр-

сь�ій�15�люто�о�2014�ро���з�08��од.�30�хв.

до�10��од.�30�хв.�та�19�вересня�2014�ро���з

10��од.�00�хв.�до�11��од�30�хв.;

Центральне��правління�війсь�ової�сл�жби

правопоряд���по�міст��Києв��і�Київсь�ій�об-

ласті� забезпечити� проведення� рит�алів

Пам'яті.

4.�Районним�в�місті�Києві�державним�ад-

міністраціям� розробити� плани� заходів� з

під�отов�и�та�відзначення���2014�році�Ро��

�часни�ів� бойових� дій� на� території� інших

держав�та�забезпечити�їх�ви�онання.

5.�Ви�онавцям�план��за�альномісь�их�за-

ходів�з�під�отов�и�та�відзначення���2014�ро-

ці� Ро��� �часни�ів� бойових� дій� на� території

інших� держав� забезпечити� їх� здійснення� в

межах�за�альних�аси�н�вань,�передбачених

��бюджеті�міста�Києва�па�2014�рі�.

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

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Коржа�В.�П.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про перезатвердження проекту 
"Реконструкція та ремонтно
реставраційні роботи 

у Національному музеї Тараса Шевченка 
на бульв. Тараса Шевченка, 12 

у Шевченківському районі м. Києва" (коригування)
Розпорядження № 148 від 7 лютого 2014 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України — мІсто
герой Київ", постанови
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проек

тів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ка

бінету Міністрів України", в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Перезатвердити�прое�т�"Ре�онстр��ція�та�ремонтно-реставраційні�роботи���Національно-

м��м�зеї�Тараса�Шевчен�а�на�б�льв.�Тараса�Шевчен�а,�12���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва"

(�ори��вання),�врахов�ючи�е�спертні�звіти�від�19�серпня�2013�ро���№ 00-1140-13/ЦБ,�від�06

люто�о�2014�ро���№ 00-0064-14/ЦБ�та�доповнення�до�цьо�о�е�спертно�о�звіт��від�06�люто�о



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Показник Одини

ця

виміру

Кількість

Всього
у тому числі

Головний
блок музею

Адміністративно

cлужбовий блок

Експозиційний
блок

Характер будівництва � реставрація, реконструкція

Ступінь вогнестійкості будинку � III

Площа ділянки га 0,3288 � � �

Площа забудови м2 2427,1 1406,0 460,1 561,0

Поверховість поверх 1; 2 2 2 1

Загальна площа м2 5175,7 3373,0 833,7 969,0

Корисна площа м2 3780,2 2273,0 706,6 800,6

Будівельний об'єм м3 27038,0 15700,0 3600,0 7738,0

Кількість створених робочих місць місце 75 � � �

Пропускна спроможність музею відвід./
день

140 � � �

Річні потреби:

теплової енергії Гкал 460,2

електричної енергії тис. 
кВт�год

750,0 � � �

води тис. м3 2,034 � � �

Тривалість будівництва місяць 12,0

Загальна кошторисна вартість
будівництва в поточних цінах
станом на 28 січня 2014 року, у
тому числі:

тис. грн 50011,101

будівельні роботи тис. грн 29746,185

устаткування тис. гри 8132,280

інші витрати тис. грн 12132,636

Із загальної кошторисної вартості
виконано станом на 01 січня 2014
року, у тому числі: тис. грн 32314,903

будівельно�монтажні роботи тис. грн 19643,123

устаткування тис. грн 4193,534

пусконалагоджувальні роботи тис. грн 322,163

інші витрати тис. грн 8156,083

Хрещатик 315 квітня 2014 року

2014�ро���№ 00-0064-14/ЦБ�державно�о�підприємства�"Спеціалізована�державна�е�спертна

ор�анізація�–�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�дівельної�е�спертизи",�з�та�ими�тех-

ні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи���(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним��ошторис-

ним� розрах�н�ом� б�дівництва,� здійснює� замовни�� б�дівництва� на� підставі� об�р�нт�вальних

до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и�в��становленом��поряд��.

3.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�30�вересня�2013�ро���№ 1739�"Про�за-

твердження�прое�т��"Ре�онстр��ція�та�ремонтно-реставраційні�роботи���Національном��м�зеї

Тараса�Шевчен�а�на�б�льв.�Тараса�Шевчен�а,�12���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва".

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов'яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про реконструкцію вул. Петра Дегтяренка 
на ділянці від вул. Лугової до Великої Кільцевої дороги 

в Оболонському районі
Розпорядження № 150 від 7 лютого 2014 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України "Про дорожній рух", статті 19 Закону України "Про автомо

більні дороги", частини 4 статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", з метою
приведення до належного технічного стану дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів вулиці Пет

ра Дегтяренка на ділянці від вул. Лугової до Великої Кільцевої дороги в Оболонському районі, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Здійснити� розроб��� прое�тно-�ошто-

рисної�до��ментації�та�ре�онстр��цію�в�ли-

ці�Петра�Де�тярен�а�на�ділянці�від�в�л.�Л�-

�ової�до�Вели�ої�Кільцевої�доро�и�в�Оболон-

сь�ом��районі.

2.�Визначити��ом�нальн���орпорацію�"Ки-

ївавтодор"�замовни�ом�ви�онання�робіт,�за-

значених�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Ком�нальній��орпорації�"Київавтодор"��

встановленом��поряд��:

3.1.� Визначити� на� �он��рсних� тор�ах� �е-

неральні�прое�тн��та�б�дівельн��ор�анізації

для� прое�т�вання� та� ви�онання� робіт,� за-

значених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.2.� Забезпечити� розроб��� прое�тно-

�ошторисної� до��ментації,� проведення� її

е�спертизи�та�затвердження.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

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

вельних�робіт.

3.4.� Роботи� ви�он�вати� відповідно� до

Правил� бла�о�строю� міста� Києва,� затвер-

джених�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

25��р�дня�2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.� Розробити� та� по�одити� з� УДАІ� ГУ

МВС� У�раїни� в� м.� Києві� схем�� ор�анізації

дорожньо�о�р�х��на�період�ви�онання�робіт,

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

3.6.� Під� час� ��ладання� до�овор�� підряд�

на�ви�онання�б�дівельних�робіт�обов'яз�ово

передбачити� �мови� щодо� надання� підряд-

ни�ом� �арантії� я�ості� ви�онаних� робіт� та

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

об'є�та.

4.� Департамент�� транспортної� інфра-

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

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

адміністрації)� ��встановленом��поряд���по-

дати�до�Департамент��е�ономі�и�та�інвести-

цій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

ції)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лючення

робіт,�визначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження,�до�про�рам�е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о� розвит��� м.� Києва� на� 2014� рі�� та� на-

ст�пні�ро�и.

5.� Визнати� та�им,�що� втратило� чинність,

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�9�жовтня�2006�ро���№ 1472

"Про� ре�онстр��цію� в�л.� Петра�Де�тярен�а

від�в�л.�Л��ової�до�Вели�ої�О�р�жної�доро-

�и".

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

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Костю�а�М.�Д.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про затвердження акта приймання
передачі 
гуртожитку на вул. Сімферопольській, 11/1 

в комунальну власність територіальної громади міста Києва 
та до сфери управління Дарницької районної 

в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 163 від 10 лютого 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", рішення 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", розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23 листопада 2012 року № 2100 "Про утворення комісії виконавчого органу Ки

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань приймання відомчого житлово

го фонду в комунальну власність територіальної громади міста Києва" та від 25 листопада 2013 року № 2130
"Про прийняття безоплатно гуртожитку та зовнішніх інженерних мереж, що не увійшли до статутного капі

талу ПАТ "Київський радіозавод", до комунальної власності територіальної громади міста Києва", в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1,� Затвердити� а�т� приймання-передачі

��ртожит���на�в�л.�Сімферопольсь�ій,�11/1

в��ом�нальн��власність�територіальної��ро-

мади� міста� Києва� та� до� сфери� �правління

Дарниць�ої� районної� в�місті� Києві� держав-

ної�адміністрації,�що�додається.

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

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

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —

�ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

жавної�адміністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

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

Розпорядження № 186 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини другої статті 11

Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ", враховуючи рішення Київської міської ради від
09 вересня 2010 р. № 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві" та від 02 грудня
2010 р. № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва", в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�У�підп�н�ті� 7.1�п�н�т��7�розпорядження

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

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

10��р�дня�2010�р.�№ 1112�"Про�питання�ор�а-

нізації� �правління� районами� в� місті� Києві"

слова�та�цифри�"31��р�дня�2013�р."�замінити

словами�та�цифрами�"31��р�дня�2014�р."

2.�У�підп�н�ті� 7.7�п�н�т��7�розпорядження

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

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

12�травня�2011�р.�№ 715�"Про�о�ремі�питан-

ня� ви�онання� розпорядження� ви�онавчо�о

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

�ої� державної� адміністрації)� від� 10.12.2010

№ 1112� "Про�питання�ор�анізації� �правління

районами�в�місті�Києві"�(зі�змінами�та�допов-

неннями)"� слова� та� цифри� "31� �р�дня� 2013

р."�замінити�словами�та�цифрами�"31��р�дня

2014�р.".

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 затвердження Схеми 
санітарного очищення м. Києва

Розпорядження № 193 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до підпункту 15 пункту "а" частини першої статті З0 Закону України "Про місцеве самовряду


вання в Україні", пункту "ж" частини першої статті 20 Закону України "Про відходи", з метою удосконален

ня сфери поводження з відходами у місті Києві, зменшення негативного впливу відходів на навколишнє
природне середовище та здоров'я населення, отримання економії первинних ресурсів за рахунок викорис

тання вторинної сировини:

1.� Затвердити� Схем�� санітарно�о� очи-

щення� м.� Києва,� розроблен�� Державним

підприємством� "На��ово-дослідний� та

�онстр��торсь�о-техноло�ічний� інстит�т

місь�о�о��осподарства",�що�додається.

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

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

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

адміністрації),�Департамент��місь�о�о�бла-

�о�строю�та�збереження�природно�о�сере-

довища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації),� Департамент�� транспортної� ін-

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

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

адміністрації),� Головном�� �правлінню� Дер-

жавної�санітарно-епідеміоло�ічної�сл�жби��

м.�Києві�та��оловам�районних�в�місті�Києві

державних� адміністрацій� забезпечити� �он-

троль� за� здійсненням� санітарної� очист�и

міста�відповідно�до�Схеми�санітарно�о�очи-

щення�м.�Києва,�зазначеної���п�н�ті�1�роз-

порядження.

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

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

з�ідно�з�розподілом�обов'яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 4 15 квітня 2014 року

Про затвердження робочого проекту 
"Будівництво Великої Окружної дороги 

на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського 
до вул. Богатирської з будівництвом 

транспортної розв'язки в різних рівнях"
Розпорядження № 192 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до етапі 22 Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ":

І.�Затвердити�робочий�прое�т�"Б�дівництво�Вели�ої�О�р�жної�доро�и�на�ділянці�від�просп.

Маршала�Ро�оссовсь�о�о�до�в�л.�Бо�атирсь�ої�з�б�дівництвом�транспортної�розв'яз�и�в�різ-

них� рівнях"� з� та�ими� техні�о-е�ономічними� по�азни�ами� (з�ідно� з� е�спертним� звітом� ДП

“У�рдержб�де�спертиза”�від�26��р�дня�2013�ро���№28-0290-13-А):

Показники Од. виміру Кількість

Категорія дороги магістральна вулиця загальноміського значення
безперервного руху

Вид будівництва нове будівництво

Інтенсивність руху на 20� річну перспективу приведених авт./добу 51000

Довжина ділянки км 1,806

Мінімальний радіус у плані м 300

Максимальний поздовжній ухил %0 40

Мінімальні радіуси вертикальних кривих:

опуклих
увігнутих 

м
м

6000 
1500

Ширина земляного полотна м 46,00

Ширина розділювальної смуги м 4,00

Ширина проїзної частини м 2x11,25

Тип покриття щебенево�мастиковий асфальтобетон (ЩМА�20) 
на бітумі БМП 60/90�52 з додаванням ПАР

Пересічення з залізницями в різних рівнях шт 1

Шляхопровід через залізницю на ПК10+08,53
довжина
габарит

м
м

48,75 
2(Г�14,25+3,10)

Транспортна розв'язка у двох рівнях ІІІ класу перетину на
ПК17+34; 
загальна довжина з'їздів 
довжина ділянки вулиці 
Богатирської

м 
м

0,894 
0,797

Шляхопровід через вулицю 
Богатирську на ПК 17+34,14
довжина
габарит

м 
м

121,00 
2(Г�18,00+3,10)

Шумозахисні екрани м 481

Залізобетонні підпірні стінки шт./м 2/131,04

Підземний пішохідний перехід на 
ПК2+50
довжина тунельної частини
ширина тунельної частини 
загальна довжина сходів 
ширина сходів 
загальна довжина пандусів 
ширина пандусів

м
м 
м
м
м
м

31,54 
6,00
43,48 
3,00
108,00 
2,00

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних
цінах станом на 24.09.2013, 
в т. ч.:
будівельно � монтажні роботи 
устаткування 
інші витрати 
Зворотні суми

тис.грн

тис.грн 
тис.грн 
тис.грн 
тис.грн

410989,814

325750,848
1265,915
83973,051
223,306

Із загальної 
кошторисної вартості виконані роботи та понесені витрати
станом на 01.01.2013, 
в т. ч.:
будівельно� монтажні роботи
устаткування
Інші витрати

тис.грн

тис.грн 
тис.грн 
тис.грн 

19653,450

14114,440
102,840
5436,170

Тривалість будівництва місяць 22

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи���(з�ПДВ)�та�інфляційних�процесів�(з�ПДВ),�що�пе-

редбачені�зведеним��ошторисним�розрах�н�ом�вартості�б�дівництва,�здійснюється�замовни-

�ом�б�дівництва�на�підставі�обґр�нтов�ючих�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и

в��становленом��поряд��.

3.� Під� час� ��ладання� замовни�ом� до�овор�� підряд�� на� б�дівництво,� розширення,� ре�он-

стр��цію�та��апітальний�ремонт�об'є�та�обов'яз�ово�передбачати��мови�щодо�надання�підряд-

ни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�об'є�та.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Костю�а�М.�Д.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

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

від 19 березня 2014 р. №267 
“Про створення міського координаційного центру 

з вирішення питань, пов’язаних з розміщенням 
та життєзабезпеченням мешканців 

Автономної Республіки Крим, які прибули у місто Київ 
для тимчасового проживання у зв’язку 

з нестабільною ситуацією 
на території Автономної Республіки Крим”

Розпорядження № 307 від 27 березня 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про мсцеві державні

адміністрації”:

Доповнити� розпорядження� ви�онавчо�о

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

�ої� державної� адміністрації)� від� 19� березня

2014�р.�№267�“Про�створення�місь�о�о��оор-

динаційно�о� центр�� з� вирішення� питань,

пов’язаних�з�розміщенням�та�життєзабезпе-

ченням� меш�анців� Автономної� Респ�блі�и

Крим,�я�і�приб�ли���місто�Київ�для�тимчасо-

во�о�проживання���зв’яз���з�нестабільною�си-

т�ацією� на� території� Автономної� Респ�блі�и

Крим”�новим�п�н�том�6�та�о�о�зміст�:

“6.� Ком�нальним� підприємствам, �стано-

вам� та� ор�анізаціям, я�і� є� балансо�трим�ва-

чами�об’є�тів�санаторно-��рортно�о�призна-

чення� (санаторіїв, профіла�торіїв, б�дин�ів

відпочин��, оздоровчих�таборів)�та���ртожит-

�ів, забезпечити�розміщення, тимчасове�про-

живання�та�триразове�харч�вання�меш�анців

Автономної� Респ�блі�и� Крим, я�і� приб�ли� �

місто� Київ� для� тимчасово�о� проживання� �

зв’яз��� з� нестабільною� сит�ацією� на� тери-

торії�Автономної�Респ�блі�и�Крим, за�рах�но�

�оштів, зал�чених� в� �становленом�� за�оно-

давством�поряд��”.

У� зв’яз��� з� цим, п�н�ти� 6-8� цьо�о� розпо-

рядження�вважати�відповідно�п�н�тами�7-9.

Голова В. Бондаренко

Про затвердження проекту "Будівництво дитячого 
дошкільного закладу на проспекті Науки, 63
А 

у Голосіївському районі м. Києва"
Розпорядження № 200 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ", постанови
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проек

тів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ка

бінету Міністрів України", в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Затвердити�прое�т�"Б�дівництво�дитячо�о�дош�ільно�о�за�лад��на�проспе�ті�На��и,�63-А

��ГолосІївсь�ом��районі�м.�Києва",�врахов�ючи�позитивний�е�спертний�звіт�державно�о�під-

приємства�"Спеціалізована�державна�е�спертна�ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої

державної�б�дівельної�е�спертизи"�від�01�листопада�2013�ро���№ 00-0837-13/КД�та�лист�до-

чірньо�о�підприємства�П�блічно�о�а�ціонерно�о�товариства�"Київпрое�т"�"Інстит�т�"Київцивіль-

прое�т"�від�21�січня�2014�ро���№ 2-КЦП,�з�та�ими�основними�техні�о-е�ономічними�по�азни-

�ами:

Найменування Одиниця
виміру

Кількість

Площа земельної ділянки га 0,5679

Площа забудови м2 1113,15

Кількість дітей, а саме:
два групових осередки для дітей ясельного віку (до 3 років) (по 15 дітей у
кожному);
чотири групових осередки для дітей дошкільного віку (від 3 до 6 років) (по 20
дітей у кожному)

чол.
чол. 
чол.

110
30
80

Кількість поверхів поверх 3

Загальна площа будівлі м2 3682,83

Корисна площа будівлі м2 2653,21

Будівельний об'єм будівлі, в тому числі:
надземної частини (вище позн. 0,000);
підземної частини (нижче позн. 0,000)

м3

м3

м3

16035,55
12755,5
3280,05

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 28 жовтня
2013 р. складає, у тому числі:
будівельно�монтажні роботи;
устаткування, меблі та інвентар;
пусконалагоджувальні роботи;
інші витрати

тис. грн

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

38657,857

25948,142
3136,802
550,712
9022,201

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи���(з�ПДВ),

що�передбачені�зведеним��ошторисним�розрах�н�ом�вартості

б�дівництва,�здійснюється�замовни�ом�б�дівництва�на�підставі�об�р�нт�вальних�до��ментів

та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір�и�в��становленом��поряд��.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�К�ч��а�М.�І.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко



Затверджено
Розпорядженням ви онавчо о ор ан

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

від 31.03.2014 ро № 320

План заходів щодо наповнення бюджету м. Києва, економного 
і раціонального використання бюджетних коштів та посилення 

фінансово!бюджетної дисципліни у 2014 році

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 515 квітня 2014 року

Про заходи щодо наповнення бюджету м. Києва, економного 
і раціонального використання бюджетних коштів та посилення

фінансово!бюджетної дисципліни у 2014 році
Розпорядження № 320 від 31 березня 2014 року

Відповідно до статті 119 Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня
2014 року № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" та розпорядження Кабі!
нету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 156!р "Про заходи щодо збалансування місцевих бюдже!
тів у 2014 році в процесі їх виконання", з метою збільшення надходжень до бюджету м. Києва, економного
та раціонального використання бюджетних коштів:

1. Затвердити План заходів щодо напов-
нення бюджет м. Києва, е ономно о і раціо-
нально о ви ористання бюджетних оштів та
посилення фінансово-бюджетної дисципліни
2014 році, що додається.
2. Керівни ам стр т рних підрозділів

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації),
оловам районних в місті Києві державних
адміністрацій забезпечити без мовне ви-
онання затверджено о План заходів та
інформ вання за рез льтатами роботи Де-
партамент фінансів ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої

державної адміністрації) щомісяця до 6
числа.
3. Департамент фінансів ви онавчо о ор-

ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) забезпечити щомі-
сяця до 10 числа інформ вання олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації про ви-
онання План заходів.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

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

Голова В. Бондаренко

№ Заходи Відповідальні

Очікувана
сума
збільшення
доходів
бюджету та
економії
видатків
(тис. грн)

Термін
виконання

1. Заходи щодо наповнення бюджету м. Києва

1.1. Податок на доходи фізичних осіб

1.1.1. Легалізація заробітної плати

1.1.1.1. Проведення роботи з керівниками
підприємств, які нараховували
середньомісячну заробітну плату
найманим працівникам нижче
розміру законодавчо встановленої
мінімальної заробітної плати

Головне управління Міндоходів у
місті  Києві
Міжрегіональне управління
Міндоходів
Центральний офіс з
обслуговування великих
платників

45 000,0 протягом
року

1.1.1.2. Проведення роботи з
підприємствами, які мають
заборгованість із виплати заробітної
плати та по податку на доходи
фізичних осіб

Головне управління Міндоходів у
місті  Києві
Міжрегіональне головне
управління! Міндоходів
Центральний офіс з
обслуговування великих
платників

25 000,0 протягом
року

1.1.1.3. Проведення роботи щодо детінізацІЇ
доходів громадян

Головне управління Міндоходів у
місті Києві
Державні податкові інспекції у
районах Головного управління
Міндоходів у місті Києві

200 000,0 протягом
року

1.2.Плата за землю

1.2.1. Перегляд договорів оренди
земельних ділянок, у яких визначено
розмір орендної плати за землю
нижче трикратного розміру
земельного податку відповідно до
пункту 1 рішення Київської міської
ради від 28.02.2013 року № 89/9146
"Про внесення змін до договорів
оренди земельних ділянок у частині
приведення розміру річної орендної
плати у відповідність до положень
ст. 288 Податкового кодексу
України"

Департамент земельних ресурсів 114 000,0 протягом
року

1.2.2. Оформлення документів, які
посвідчують право власності або
право користування землею, в тому
числі під тимчасовими спорудами

Департамент земельних ресурсів 285 000,0 протягом
року

1.3. Єдиний податок з суб'єктів господарювання C фізичних осіб

1.3.1. Проведення роз'яснювальної роботи
з фізичними особами C
підприємцями щодо переваг
спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності, збільшення кола
платників єдиного податку

Головне управління Міндоходів у
місті Києві 
Державні податкові інспекції у
районах Головного управління
Міндоходів у місті Києві

15 000,0 протягом
року

1.4. Збір за місця паркування транспортних засобів

1.4.1 Здійснювати контроль за
виконанням умов договорів про
надання  права на експлуатацію
фіксованих місць паркування
відповідно до площ паркувальних
майданчиків, закріплених за КП
"Київтранспарксервіс"  рішенням
Київської міської   ради   від   23
червня 2011 року № 242/5629 "Про
встановлення  місцевих податків і
зборів в   м. Києві"

Департамент  транспортної
інфраструктури 
КП "Київтранспарксервіс"

щокварC
тально

1.5. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1.5.1. Проведення роботи з
підприємствами, які мають
заборгованість із сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, з юридичних осіб

Головне управління Міндоходів у
місті Києві
Державні    податкові    інспекції
у районах Головного управління
Міндоходів у місті Києві

21,18 протягом
року

1.6. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів

1.6.1. Проведення роботи з
підприємствами, які мають
заборгованість із сплати збору за
першу реєстрацію транспортних
засобів з юридичних осіб

Головне управління Міндоходів у
місті Києві
Міжрегіональне головне
управління Міндоходів C
Центральний офіс з
обслуговування великих
платників

7,89 протягом
року

2. Заходи щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів 
та посилення фінансовоCбюджетної дисципліни

2.1. Підготувати проект розпорядження
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) про
встановлення для установ, що
фінансуються з бюджету міста Києва,
лімітів споживання теплової,
електричної енергії, природного
газу, водопостачання та
водовідведення на 2014 рік у
натуральних показниках, в  розрізі
головних розпорядників бюджетних
коштів

Департамент житловоC
комунальної інфраструктури

до травня
2014 року

до травня
2014 року

2.2. Затвердити ліміти споживання
енергоносіїв та комунальних послуг
у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи в межах
затверджених розпорядженням
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) лімітів на
2014 рік

Керівники структурних
підрозділів та апарат виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), секретаріат
Київради
Голови   районних   в   місті
Києві державних адміністрацій

до травня
2014 року

2.3. Розробити та затвердити план
заходів з енергозбереження, при
цьому забезпечити економію
бюджетних коштів в розмірі не
менше 1 % до затверджених лімітів

Керівники структурних
підрозділів та апарат виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), секретаріат
Київради
Голови   районних   в   місті
державних адміністрацій

9 360,0 до травня
2014 року

2.4. Запровадити в бюджетних
установах, організаціях та закладах
міста зниження температури
опалення у вихідні, святкові дні та під
час канікул

Керівники структурних
підрозділів виконавчого  органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

протягом
року

2.5. Забезпечити повірку засобів обліку
води та теплової енергії та
розглянути можливість
впровадження енергозберігаючих
заходів

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

протягом
року

2.6. Укласти договори за кожним видом
енергоносіїв, що споживаються, у
межах встановлених відповідним
головним розпорядником
бюджетних коштів обгрунтованих
лімітів споживання з урахуванням
необхідності дотримання жорсткої
економії коштів

Розпорядники  та одержувачі
бюджетних коштів

протягом
року

2.7. Забезпечити стягнення  простроченої
дебіторської заборгованості та
активізувати свою роботу щодо
недопущення виникнення
дебіторської та кредиторської
заборгованості,  забезпечити суворе
відстеження стану розрахунків,
строків платежів та документообігу
на всіх етапах проходження
розрахункових документів

Головні розпорядники
бюджетних коштів

протягом
року

2.8. Внести зміни до кошторисів видатків
спеціального фонду бюджетних
установ та фінансових планів
комунальних організацій,
одержувачів бюджетних коштів,
передбачати спрямування не менше
50 % надходжень від плати за
оренду майна та від реалізації
майна, що перебуває в комунальній
власності, на погашення
кредиторської заборгованості за
спожиті комунальні послуги та
енергоносії цих бюджетних установ
станом на 01 січня 2014 року

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київсь міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

37 143,5 квітень
2014 року

2.9. Забезпечити збільшення власних
надходжень бюджетних установ за
рахунок оптимізації надання платних
послуг, визначених законодавством

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

протягом
року

2.10. Обмежити проведення за рахунок
коштів загального фонду бюджету
міста Києва ремонту приміщень (крім
об'єктів, на яких припинення ремонту
призведе до погіршення діяльності
закладу, відновлення роботи
дошкільних навчальних закладів та
ремонту адміністративної будівлі за
адресою вул. Хрещатик, 36)

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

протягом
року

2.11. Заборонити придбання
автотранспортних засобів (крім
спеціалізованих санітарних
автомобілів екстреної медичної
допомоги), мобільних телефонів,
ноутбуків, побутової техніки

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

протягом
року

2.12. Обмежити витрати на оплату послуг
мобільного зв'язку шляхом
прийняття рішень щодо
встановлення лімітів у розмірі не
більше 50 відсотків від граничних
сум витрат, затверджених
постановою Кабінету Міністрів
України від 04.04.2001 року № 332
"Про граничні суми витрат на
придбання автомобілів, меблів,
іншого обладнання та устаткування,
мобільних телефонів, комп’ютерів

Керівники структурних
підрозділів та апарату
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
секретаріату Київської міської
ради
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

протягом
року



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 15 квітня 2014 року

державними органами, а також
установами та організаціями, які
утримуються за рахунок державного
і місцевих бюджетів"

2.13. Здійснити заходи щодо скорочення
ліміту автомобілів, лімітів
відпрацьованого часу та добового
пробігу автомобілів на
обслуговування  виконавчого органу
Київської міської  ради   (Київської
міської державної адміністрації)

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

4 160,7 до 1 квітня
2014 року

2.14. Припинення здійснення витрат на
проведення виставок, ярмарків,
з'їздів, симпозіумів, конгресів за
рахунок коштів загального фонду
бюджету

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

протягом
року

2.15 Установлення та здійснення
нарахування підвищень до
посадових окладів (ставок),
надбавок, доплат, допомог,
винагород, премій, інших
заохочувальних виплат працівникам
виключно в межах фонду оплати
праці, затвердженого в загальному
та спеціальному фондах бюджету,
або власних доходів, отриманих від
провадження господарської
діяльності

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

Комунальні підприємства міста
Києва

протягом
року

2.16. На виконання пункту 4 постанови
Кабінету Міністрів України від
01.03.2014 року № 65 "Про економію
державних коштів та недопущення
втрат бюджету" внести пропозиції
щодо зміни структури виконавчого
органу Київської міської ради
і (Київської міської державної
адміністрації) та районних в місті
Києві державних адміністрацій

Апарат виконавчого органу
Київької міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

1 185,8 до 1 травня
2014 року

2.17. Провести інвентаризацію
комунального майна територіальної
громади міста Києва та внести голові
Київської міської державної
адміністрації пропозиції щодо їх
подальшого використання

Департамент комунальної
власності м. Києва

до 20 травня
2014 року

2.18. Провести протягом березня C травня
2014 року контрольні заходи з
перевірки достовірності  обсягів
кредиторської заборгованості
розпорядників та одержувачів коштів
бюджету міста Києва з оплати
товарів, робіт і послуг, на закупівлю
яких поширюється дія Закону
України "Про здійснення державних
закупівель", станом на 1 березня 2014
року

Департамент  фінансів  із
залученням фахівців
внутрівідомчого контролю

до 1 червня
2014 року

2.19. Обмежити організацію та
проведення за рахунок коштів
бюджету міста Києва державних,
міських свят, культурноCмистецьких,
релігійних заходів та визначних дат
(крім заходів до 200Cріччя від дня
народження Тараса Шевченка,
Великодня, 28 річниці
Чорнобильської катастрофи, Дня
Києва, Дня Європи, Дня Конституції
України, Дня незалежності України
та Дня Державного Прапора
України, Дня Перемоги, Дня
відзначення визволення України та
Києва від фашистських загарбників)

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

6 547,2 протягом
року

2.20. Припинити  підготовку  проектів
нових міських цільових програм або
внесення змін до затверджених
цільових програм, що потребують
додаткового  фінансування з
бюджету міста Києва, та підготувати
проекти рішень Київської міської
ради про внесення змін до міських
цільових програм щодо уточнення
строків, обсягів і джерел
фінансування, інших показників
виконання програм, відповідно до
реальних можливостей бюджету
міста Києва та з урахуванням
результативності їх виконання у
минулі роки.

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

до 1 травня
2014 року

2.21. Внести пропозиції щодо об' єднання
комунального підприємства
"Київдорсервіс" та комунального
підприємства "Київтранспарксервіс"
в єдину юридичну особу з метою
оптимізації виконання завдань і
функцій у сфері організації
дорожнього руху міста Києва

Департамент транспортної
інфраструктури

Департамент комунальної
власності м. Києва

400,0 до 1 липня
2014 року

2.22. За підсумками аналізу фінансовоC
господарської діяльності
підприємств, організацій, установ,
що належать до комунальної
власності територіальної громади
міста Києва, за 2013 рік підготувати
пропозиції щодо оптимізації
структур існуючих комунальних
підприємств, організацій, установ з
метою підвищення ефективності та
результативності їх господарювання

Департамент комунальної
власності м. Києва
Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Голови   районних   в   місті
Києві державних адміністрацій

до 1 червня
2014 року

2.23. Опрацювати питання оптимІзації
витрат комунальних підприємств, які
отримують підтримку з бюджету
міста Києва, скоротивши обсяг їх
бюджетного фінансування не менше
ніж на 10 % та відповідно
збільшивши доходи від
госпрозрахункової діяльності.
Передбачити зазначені зміни у
фінансових планах цих підприємств.

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

36 900,0 до 1 травня
2014 року

2.24. Опрацювати питання оптимІзації
витрат комунальних організацій
соціальноCкультурної сфери, які
отримують підтримку з бюджету
міста Києва, скоротивши обсяг їх
бюджетного фінансування не менше
ніж на 6% та відповідно збільшивши
доходи  від госпрозрахункової
діяльності.  Передбачити зазначені
зміни у фінансових  планах цих
організацій.

Департамент культури
Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
Голови   районних   в   місті
Києві державних адміністрацій

10 774,0 до 1 травня

2.25. Опрацювати питання оптимІзації
витрат на підтримку комунальних
засобів масової інформації,
книговидання,  співпрацю з іншими
некомунальними засобами масової
інформації,  моніторинг
інформаційного середовища за
рахунок  коштів загального фонду
бюджету міста Києва

Департамент суспільних
комунікацій

4 010,0 квітень

2.26. Оптимізувати витрати на проведення
програм та заходів для сім'ї, дітей та
молоді не менше ніж на 50% за
рахунок загального фонду бюджету
міста Києва

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
Голови   районних   в   місті
Києві державних адміністрацій

1 311,8 квітень

2.27. Оптимізувати      витрати      на
підтримку організацій
фізкультурноCспортивної
спрямованості не менш ніж на 80%

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту

10 987,7 квітень

2.28. Оптимізувати витрати на
загальноміські програми та заходи в
галузі освіти за рахунок загального
фонду бюджету міста Києва

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту

4 884,9 квітень

2.29. Оптимізувати витрати на підготовку
закладів освіти до нового
навчального року та осінньоC
зимового періоду за рахунок коштів
загального фонду бюджету міста
Києва не менше ніж на 20%

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
Голови   районних   в   місті
Києві державних адміністрацій

6 364,4 квітень

2.30. Оптимізувати видатки на проведення
спортивних заходів, навчальноC
тренувальних зборів, придбання
спортивного обладнання та
інвентарю для дитячоCюнацьких
спортивних шкіл

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
Голови   районних   в   місті
Києві державних адміністрацій

2 000,0 квітень 

2.31. Оптимізувати видатки на утримання
секретаріату Київської міської ради

Секретаріат Київської міської
ради

1 500,0 квітень 

2.32. Оптимізувати видатки програми
вирішення Київським міським
головою та депутатами Київської
міської ради соціальноCекономічних
проблем, виконання передвиборних
програм, доручень виборців

Секретаріат Київської міської
ради

20 400,0 квітень 

2.33. Оптимізувати видатки по Міській
комплексній програмі "Сприяння
місцевому самоврядуванню та
розвитку громадського суспільства у
м. Києві на 2012C2016 роки",
затвердженій рішенням Київської
міської ради від 15.12.2011
№842/7078

Департамент суспільних
комунікацій

500,0 квітень 

2.34. Скоротити видатки по Міській
цільовій програмі "Нагороди" на
2012C2016 роки, затвердженій
рішенням Київської міської ради від
01.11.2012  №226/8510
(нагородження визначних людей
відзнаками голови Київської міської
державної адміністрації та
Київського міського голови)

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

245,0 квітень 

2.35. Здійснювати службові відрядження
та направлення делегацій міста
Києва за кордон, що фінансуються за
кошти бюджету міста Києва,
виключно за дорученням голови і
Київської міської державної
адміністрації або особи, що виконує
обов'язки голови Київської міської
державної адміністрації на період
його відсутності.

Керівники структурних
підрозділів виконавчого      органу
Київської міської   ради
(Київської   міської державної
адміністрації)
Апарат виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

протягом
року

2.36. Формування державного
замовлення на підготовку фахівців з
вищою освітою здійснювати в межах
бюджетних призначень, визначених
в рішенні про бюджет   міста Києва
на 2014 рік,  з урахуванням  потреби
міста в  кадрах  та  забезпечивши
скорочення не менше ніж на 10%
набору студентів на І курс за рахунок
коштів бюджету міста Києва

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
Департамент охорони здоров'я
Департамент культури

9 726,1 протягом
року

2.37. Чисельність    працівників
підпорядкованих і закладів та
установ утримувати виключно в
межах затверджених бюджетних
асигнувань на оплату праці

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

протягом
року

2.38. Заборонити збільшувати в 2014 році
штатну чисельність працівників
діючих установ, закладів соціальноC
культурної сфери та комунальних
підприємств і організацій (за
виключенням комунальних
підприємств і організацій, які не
отримують підтримки за рахунок
коштів бюджету міста Києва та
педагогічних працівників,
збільшення ставок яких пов'язано зі
збільшенням контингенту дітей та
учнів), яка затверджена в їх штатних
розписах станом на 31 грудня 2013
року. Не допускати подання
звернень та не приймати власні
рішення щодо збільшення
чисельності працівників
підпорядкованих установ

Керівники структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Голови районних в місті Києві
державних адміністрацій

протягом
року
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Відповіді на сканворд 

Продовження наст пном номері

Упорядкувати структуру та штатну чисельність
працівників у межах затверджених асигнувань на
оплату праці, не допускати збільшення такої
чисельності, крім випадків, пов'язаних з відкриттям
(розширенням) установ та зростанням кількості
одержувачів відповідних послуг

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

протягом
року

2.40. Тимчасово припинити встановлення доплат за
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників

Керівники структурних підрозділів та апарат
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), секретаріат Київської
міської ради 
Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом
року

2.41. Припинити заповнення вакантних посад (крім  посад
керівників структурних підрозділів та їх заступників,
випадків переведення з посади на посаду спеціалістів у
межах структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) в разі виникнення виробничої потреби,
а також крім випадків, коли відсутність певної посади
унеможливлює діяльність установи та призводить до
погіршення надання соціальної послуги)

Керівники структурних підрозділів та апарат
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), секретаріат Київської
міської ради 
Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом
року

2.42. Планування видатків, пов'язаних із стимулюванням
працівників кожної бюджетної установи, за умови
забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних
коштів обов'язкових виплат із заробітної плати
працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі
стипендій, та видатків на проведення розрахунків за
комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних
установ, що належать до сфери управління
відповідного розпорядника бюджетних коштів

Керівники структурних підрозділів та апарат
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), секретаріат Київської
міської ради 
Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом
року

2.43. Розробити плани заходів з погашення кредиторської
заборгованості, яка мала місце на початок року, за
рахунок коштів як загального, так і спеціального фонду
бюджету, в тому числі шляхом реструктуризації та
забезпечити його виконання

Керівники структурних підрозділів та апарат
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), секретаріат Київської
міської ради 
Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом
року

2.44. Забезпечити виконання вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 09 жовтня 2006 р. № 1404
"Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за бюджетні кошти"

Керівники структурних підрозділів та апарат
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), секретаріат Київської
міської ради 
Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом
року

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

Інформація щодо отримання дозвол на ви иди
для ознайомлення з нею ромадсь ості

ТОВ "АВТОСОЮЗ", я е розташоване за адресою: 04655, м. Київ,
пр-т Мос овсь ий, 28, повідомляє про намір отримати дозвіл на ви-
иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря.

Підприємство спеціаліз ється на продажі та технічном обсл ов -
ванні автомобілів іноземно о виробництва.

Підприємство належить до 2 р пи об'є тів, для я их розробляють-
ся до менти з обґр нт вання обся ів ви идів. З ідно зі "Звітом по ін-
вентаризації ви идів забр днюючих речовин", підприємство має
34 ор анізованих стаціонарних джерел ви идів, від я их в атмосфер-
не повітря потрапляє 21 наймен вання забр днюючих речовин. За-
альна іль ість забр днюючих речовин, я і ви идаються в атмосфер-
не повітря, с ладає 70,999 т/рі .

Аналіз розрах н розсіювання свідчить про те, що перевищень
встановлених ГДК всіх ін редієнтів на межі санітарно-захисної зони
підприємства та житловій заб дівлі — не виявлено.

Оцін а вплив ви идів на стан забр днення атмосферно о повітря
надає можливість ТОВ "АВТОСОЮЗ" отримати в становленом по-
ряд дозвіл на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря.

За важення та пропозиції щодо намірів ТОВ "АВТОСОЮЗ" надси-
лайте в місячний термін до Оболонсь ої районної м. Києві держав-
ної адміністрації за адресою: 04205, м. Київ, в л. Тимошен а, 16,
тел. 418-70-77.

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

Інформація а ентства "Кредит-Рейтин "
(станом на 31.03.2014)

Рішенням За альних Зборів Учасни ів Товариства з
обмеженою відповідальністю "ТАНДЕМ - АВТО"
вирішено реор аніз вати юридичн особ —
ТОВ "ТАНДЕМ - АВТО" ( од ЄДРПОУ 31722844),
юридична адреса: 02140, м. Київ, пр.-т М. Бажана,
9-б, шляхом виділ частини майна, прав та обов`яз-
ів до нової юридичної особи.
Головою омісії з реор анізації ТОВ "ТАНДЕМ - АВТО"

призначено Маж П.А.
Заяви редиторів приймаються протя ом двох міся-

ців з дня п блі ації о олошення за адресою: 02140,
м. Київ, пр.-т М. Бажана, 9-б., тел. 066 229-47-61.

Ком нальне підприємство "Центр обсл ов вання спожива-
чів Шевчен івсь о о район " (м. Київ, в л. Кирпоноса, 10/8,
03190) о олош є он рс на визначення підрядної ор анізації з на-
дання посл з проведення періодичної повір и, обсл ов вання і ре-
монт вартирних засобів облі води та теплової енер ії ( том чис-
лі їх демонтаж, транспорт вання та монтаж після повір и).

Уповноважена особа, я а здійснює зв'язо з часни ами он р-
с , — се ретар омісії з он рсних тор ів Потапен о Юлія Петрівна,
тел. 400-11-88.

Заяв и на часть он рсі приймаються особисто або надсила-
ються поштою. Плата за часть он рсі становить 1700,00 рн.

Кон рсна до ментація часни ом подається особисто або над-
силається поштою на адрес ор анізатора он рс .

Кінцевий стро подання он рсних пропозицій: до 10.00 15 трав-
ня 2014 ро . Роз риття онвертів з он рсними пропозиціями про-
водитиметься о 11.00 15 травня 2014 ро в абінеті №15.

Лі відатор ТОВ "Денеза" ( од ЄДРПОУ 35625564, адреса 04050,
м. Київ, в л. Мельни ова, б д. 12), я е визнано бан р том та щодо
я о о від рито лі відаційн процед р відповідно до Постанови Гос-
подарсь о о с д міста Києва від 06.04.2010 р. справі № 44/206-б,
арбітражний ер ючий Кізлен о Вадим Андрійович (04053, м. Київ,
в л. К дрявсь а, 11, Свідоцтво Міністерства юстиції У раїни від
27.02.2013 ро № 408) о олош є он рс з метою визначення ор а-
нізатора а ціон з продаж належно о ТОВ "Денеза" р хомо о май-
на (част и стат тном апіталі іншо о товариства). Заяв и для час-
ті в он рсі приймаються протя ом семи днів з момент п блі ації
дано о о олошення за наст пною адресою: 04053, м. Київ, в л. К д-
рявсь а, 11, тел. (044) 494-19-19.

Ком нальне підприємство "Радіостанція "Голос Києва"
інформ є, що розцін и вартості однієї се нди ефірно о час
для розміщення матеріалів передвиборної а ітації в ефірі
радіостанції становлять:

1,20 рн. без рах вання ПДВ.

Втрачене свідоцтво про право власності на вартир № 41 по в л. Шліхтера,
6 в м. Києві, видане відповідно розпорядження № 3115 від 24 р дня 1998 ро
на ім'я Свинарч а Ми оли Оле сандровича, вважати недійсним.

Втрачений диплом Київсь о о національно о ніверситет імені Тараса
Шевчен а в м. Києві юридично о фа льтет , серія КВ № 30694998, виданий
31 січня 2007 ро на ім'я Бондара Назара Васильовича, вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 031023

на ім’я Сер ієн о Тетяни Ми олаївни вважати недійсним.

Заява про е оло ічні наслід и

Заява про наміри

Компанія,
що вип стила облі ації

Серії ці-
льових
облі ацій

Рівень
рейтин Про ноз

Б дспецсервіс, ТОВ

A-C, H-J,
T, U, AA,

BB, Z, K-S,
V-W

uaBBB Стабільний

Сервіс-Техноб д, ТОВ A-C uaBВВ Стабільний
Артем, ТОВ , ІБК А-С uaBB Стабільний
Б дспецсервіс, ТОВ CC-KK uaBB Стабільний
ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС, ТОВ А, В uaBB Стабільний
Сервіс-Техноб д, ТОВ D-I uaBВ Стабільний
АС-МВК, ТОВ A, B, C, D uaB Стабільний
Міхані і У раїна, ПІІ А uaB Не ативний
НБК, ПрАТ D-F uaCCC Стабільний
Метроном, ТОВ A, B Приз пинено
РЄВЄРС, ТОВ , Компанія А Приз пинено

ТРОЯНДА, ПрАТ,
АГРОФІРМА A-D Приз пинено

"Тор ово-офісний центр по пр. Мос ов-
сь ий, 8 в Оболонсь ом районі в м. Києві".

Замовни — ТОВ "АТБ-Інвест".

Робочим прое том передбачається б дів-
ництво тор ово-офісно о центр з пр. Мос-
овсь ий, 8 в м. Києві.

Джерелом ви идів забр днюючих речовин
в атмосферне повітря є тр би від азових
отлів, хара теристи и ви идів наведені в
таблиці.

Рез льтати розрах н ів по азали, що
вплив прое товано о об'є та на забр днення
атмосферно о повітря незначний і пра тично

не змінює значення фонових онцентрацій в
приле лій житловій зоні.

Залпові ви иди ш ідливих речовин в ат-
мосферне повітря відс тні.

С идання забр днених стічних вод від-
риті водойми відс тнє.

Ви он ється бла о стрій приле лої тери-
торії:

- Майданчи для встановлення онтейне-
рів ТПВ;

- Під'їзди та майданчи и з сіх бо ів до
б дівлі тор ово-офісно о центр .

У приміщеннях тор ово-офісно о центр
встановлюється малош мне техноло ічне та
вентиляційне обладнання — рівень ш м не
перевищ є 45 дБ.

Еле трома нітні та іоніз ючі випроміню-
вання, льтразв , вібрація та інші відс тні.

Всі відходи повністю тиліз ються.

У прое ті передбачено омпле с заходів,
спрямованих на запобі ання та с нення ава-
рійних сит ацій.

Ст пінь е оло ічно о ризи , пов'язаний з
роботою прое товано о об'є та, незначний.

Позитивним аспе том є те, що б дівниц-
тво тор ово-офісно о центр дозволить
більш повно задовольняти потреби населен-
ня на споживчі товари.

Др им позитивним соціальним аспе том
є створення нових робочих місць ( 26 чол.).

Б дівництво тор ово-офісно о центр не
призведе до по іршення е спл атаційних
мов для існ ючих б дівель, спор д та інже-
нерних мереж, розташованих поряд з тери-
торією майданчи а або до зміни їх зовніш-
ньо о ви ляд .

Об'є тів природно-заповідно о фонд поб-
лиз прое товано о майданчи немає.

У прое ті передбачені заходи щодо зни-
ження рівня вплив об'є та на нав олишнє
природне середовище.

Власни ма азин — ТОВ "АТБ-Інвест" в
особі дире тора Але сю Т.С. зобов'яз ється
здійснювати постійний онтроль за ви онан-
ням всіх природоохоронних заходів, перед-
бачених прое том, на всіх етапах ор анізації
та е спл атації об'є та.

ТОВ "АТБ-Інвест" має намір отримати доз-
віл на ви ид забр днюючих речовин від про-
е тованих джерел ви идів.

"Тор ово-офісний центр по пр. Мос ов-
сь ий, 8 в Оболонсь ом районі в м. Києві".

Замовни — ТОВ "АТБ-Інвест".

Робочим прое том передбачається б -
дівництво тор ово-офісно о центр по
пр. Мос овсь ий, 8 в м. Київ.

Ви иди забр днюючих речовин в атмос-
ферне повітря від азових отлів б д ть
незначні і пра тично не змінюють значення
фонових онцентрацій в приле лій житло-
вій зоні.

Залпові ви иди ш ідливих речовин в ат-
мосферне повітря відс тні.

Забезпечення тор ово-офісно о центр
холодною водою передбачено від існ ючо-

о водопровод .

С идання забр днених стічних вод від-
риті водойми відс тнє.

Ви он ється бла о стрій приле лої тери-
торії.

У приміщеннях тор ово-офісно о центр
встановлюється малош мне техноло ічне
та вентиляційне обладнання.

Еле трома нітні та іоніз ючі випроміню-
вання, льтразв , вібрація та інші відс тні.

Всі відходи повністю тиліз ються.

Б дівництво тор ово-офісно о центр не
призведе до по іршення е спл атаційних
мов для існ ючих б дівель, спор д та ін-
женерних мереж, розташованих поряд з

територією майданчи а або до зміни їх
зовнішньо о ви ляд .

Об'є тів природно-заповідно о фонд
поблиз прое товано о майданчи немає.

У прое ті передбачені заходи щодо зни-
ження рівня вплив об'є та на нав олишнє
природне середовище.

З матеріалами ОВНС можна ознайоми-
тись за адресою: м. Дніпропетровсь ,
пр. Кірова, 40, імн. 610 в пн.-пт. з 9.00 до
17.30.

З пропозиціями та за важеннями рома-
дяни мож ть звертатися до Управління
звернень ромадян Київсь ої державної
місь ої ради.

№
п/п

Наймен вання
речовин

Валові
ви иди

в атмосфер

/с т/рі

Всьо о 0,0129 0,1051

1 Дио сид азот 0,0104 0,0846

2 О сид в лецю 0,0025 0,0205

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 +9°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура +8°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура +6°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 95 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 15 êâ³òíÿ 2014 ðîêó

ранок день вечір
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1452 — íàðîäèâñÿ âèäàòíèé ³òà-

ë³éñüêèé õóäîæíèê, àðõ³òåêòîð,

â÷åíèé Ëåîíàðäî äà Â³í÷³. 

1657 — êîçàöüêà ðàäà â ×èãè-

ðèí³ çàòâåðäèëà ñïàäêîâ³ñòü ïðè

ïåðåäà÷³ ãåòüìàíñüêîãî çâàííÿ â³ä

Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî éîãî

ñèíà Þð³ÿ. 

1877 — ³òàë³éñüêèé âèíàõ³äíèê

Åíð³êî Ôîðëàí³í³ ïðîäåìîíñòðó-

âàâ ó Ì³ëàí³ ïåðøèé âåðòîë³ò —

ìîäåëü ç ïàðîâèì äâèãóíîì ï³ä-

íÿâñÿ íà âèñîòó 13 ìåòð³â ³ ïðîò-

ðèìàâñÿ ó ïîâ³òð³ 20 ñåêóíä. 

1881 — ó Ïåòåðáóðç³ çà çàìàõ

íà ³ìïåðàòîðà Îëåêñàíäðà II ñòðà-

÷åíî Ìèêîëó ²âàíîâè÷à Êèáàëü-

÷è÷à, 28-ð³÷íîãî óêðà¿íñüêîãî íà-

ðîäîâîëüöÿ-òåðîðèñòà, êîòðèé,

ñèäÿ÷è ó â`ÿçíèö³, ðîçðîáèâ

ïðîåêò ðåàêòèâíîãî äâèãóíà. 

1896 — â Àô³íàõ çàê³í÷èëèñü

Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè, âïåðøå â³äðî-

äæåí³ ç ÷àñ³â àíòè÷íîñò³. Â íèõ

âçÿëè ó÷àñòü ñïîðòñìåíè ç 14-òè

êðà¿í. Íàéá³ëüøå ìåäàëåé çàâîþ-

âàëè ïðåäñòàâíèêè Ãðåö³¿ — 46, à

íàéá³ëüøå ïåðøèõ ì³ñöü çàéíÿëè

àìåðèêàíö³; íà òîé ÷àñ ïåðåìî-

æåöü Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð îòðèìó-

âàâ ñð³áíó ìåäàëü òà îëèâêîâó ã³ë-

êó, äðóãèé ïðèçåð — ì³äíó ìå-

äàëü òà ëàâðîâó ã³ëêó, à òðåò³é —

ëèøå äèïëîì. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Відомо, що для зняття
стресу фахівці викорис�
товують сміхотерапію,

але, виявляється, існує і проти�
лежна практика — люди зби�
раються в групи, щоб наплака�
тися досхочу. 

Такі семінари плачу проводить в Японії

Такаші Сага, який називає себе "сомельє

сліз". 

Сага говорить, що до плачу в Японії

ставляться украй негативно і не заохочу!

ють його. Японці вірять, що не можна

плакати перед людьми, оскільки тим са!

мим людина демонструє свою слабкість.

Сага, незадоволений таким відношенням

до цього прояву відчуттів, вирішив про!

водити семінари. Двічі на місяць він ор!

ганізовує "руікатсу" – семінар плачу від

радості. Коли люди, плачучи, отримують

емоційну розрядку, вони позбавляються

від напруження і негативних думок. 

"Сміх може позбавити лише від миттє!

вого стресу. Але, як показують дослі!

дження, ефект від зняття стресу за допо!

могою сліз триває протягом тижня. Плач

краще для вашого фізичного і психічного

здоров`я", — заявляє Сага, передає 

fedpost.ru. 

Варто відзначити, що у цьому є науко!

ва база. Так, декілька незалежних науко!

вих досліджень довели, що, коли люди

плачуть, зі сльозами з організму виво!

дяться гормони, які виробляються орга!

нізмом під час емоційної напруги. Тобто

сльози виводять їх з організму. 

За словами Саги, більшість людей по!

чинає свої сеанси з кам`яним обличчям і

не вірить в те, що когось з них змусять

заплакати, але, як би скептично не були

налаштовані учасники, ще не було жод!

ного випадку, щоб до закінчення зустрічі

залишилася хоч одна людина, котра б не

зронила і сльозинки �

Знайдено новий спосіб позбавлення
від стресу – групове ридання 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 15 êâ³òíÿ

Сьо�одні�о�10��од.�47�хв.�відб�деться�повне�затемнення

Місяця�(протя�ом�1��од.�18�хв.)�в�зна���ТЕРЕЗІВ.�Події�дня

роз�ортатим�ться� за� шаленим� фатальним� сценарієм,� не

піддаючись�вольовом���онтролю;�міняти�вже�щось�пізно.�

ОВНИ, бережіть�свій�славний� імідж�я��зіницю�о�а,

ви�бла�ородна�самодостатня�особистість,�взірець�для

с�спільства,�і��оли�хтось�підняв�бойовий�меч,�виріш�й-

те�проблеми�дипломатично.�

ТЕЛЬЦІ, займайтеся�бла�одійністю,� з� ент�зіазмом

ви�он�йте� прохання� людей,� я�их� послала� доля,� не

розрахов�ючи�на�миттєв��віддач�.�Частіше��самітнюй-

теся,�аби�а��м�лювати�сили,�зайнятися�творчістю.�

БЛИЗНЯТА,� вас� �охають,� приймайте� той� с�арб� з

любов`ю�та�вдячністю�і�не�влаштов�йте�драм�та�істе-

ри�,�бо�відля�аєте�с�п�тни�а.�Б�дьте�перед�сім�не��о-

ханцем,�а�д�ховним�др��ом�обранцю.�

РАКИ,� робіть� а�цент� не� на� задоволенні� �ар`єрних

амбіцій,� а� на� професійній� дос�оналості,� на� том�,�що

приносить� �ористь� с�спільств�.� А� сімейні� проблеми

поче�ають,�не�ставте�їх�на�п`єдестал.�

ЛЕВИ, �тримайтеся�нав`яз�вати�власні�пере�онання,

ні�о�о�не�вчіть,�не��рити��йте�— наживете�воро�ів.�Я�-

що� ви�особа�д�ховна,� існ�єте� за�Божими� заповідями,

маєте�чист��совість,�тоді�зроз�мієте,�що��ожна�людина

має�право�на�власн��д�м��,�позицію,�і�вам�її�не�змінити.�

ДІВИ, зась�боя��зтв�!�Ваш�д�х��арт�ється�в�е�стре-

мальних�сит�аціях,�т�т�ви��ерой,�здатний�взяти�під��он-

троль�спільні�рес�рси,�поведін���людей,��оловне�— не

зловживати�владою�заради�мер�антильних�інтересів.�

ТЕРЕЗИ,�я�ий�йшов�— та�о�о�й�здибав.�Це�про�вас.

Отже,��оли�пор�ч�д�ховно�розвинений�партнер,�яс�ра-

вий� та� презентабельний,� творчої� вдачі,� значить,� і� ви

маєте�анало�ічн��с�тність.�Об`єдн�йтеся�з�силлями�та

досвідом�і�разом�др�жно��ро��йте�до�спільної�мети.�

СКОРПІОНИ,�таємні�воро�и�— то�марево,�створене

власними�навіюваннями,�страхами,�підозрами,�зневі-

рою.�Том�,�щоб�"дах"�не�поїхав�від�тих�психічних�"то�-

синів",�тр�діться�не�заради��рошей,�я��робот�(то�шлях

де�радації),�а�завзято�працюйте�на�бла�о�інших.�

СТРІЛЬЦІ,�всі�ми�Божі�діти.�Я�що�ваше�серце�па-

лає�любов`ю�до�людей,�не�розмежов�ючи�їх�на�др�зів

та�воро�ів,�— це�вищий�пілотаж�д�ховності�і�страхов�а

від� р�йнівних� інцидентів� з� однод�мцями� в� давньом�

братерсь�ом���оле�тиві.�

КОЗЕРОГИ, орієнт�ючись�на�професійні�дося�нен-

ня� та� і�нор�ючи� сімейні� обов`яз�и,� ви� прип�с�аєтеся

невиправної�помил�и.�Слід�дбати�про�сімейні�цінності,

створити�в�домі�поб�товий�та�психоло�ічний�затишо�.�

ВОДОЛІЇ, реальність� пре�расна!� П�рхайте� пташ-

�ою,� радійте� сонцю,� насолодж�ючись� �ожною�миттю

б�ття,�працюйте�з�творчим�во�ни�ом,�виріш�йте�а�т�-

альні�проблеми.�Я��мовиться,�дасть�Бо��день,�дасть�і

пожито�.�

РИБИ,�очі�завидющі,�р��и�за�реб�щі�— це�про�вас.

Не�зазіхайте�на�ч�жий�хліб,�він�швид�о�черствіє.�У�вас

достатньо�можливостей,�творчої�енер�ії,�матеріально-

�о�ба�атства,�д�ховних�рес�рсів,�я�і�при�м�дром���ос-

подарюванні�принес�ть�безцінн���ористь��сім �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 
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Американка
поїдає мило 
і пральний
порошок 

19�річна Темпер
Хендерсон
страждає на

психічний розлад, для
якого характерне
прагнення споживати
неїстівні речі. 

Темпер їсть мило і праль!

ний порошок і отримує від

цього величезне задоволення.

Цікаво, що причиною виник!

нення дивного потягу до по!

бутової хімії став хлопець,

який кинув її і поїхав вчитися

в інше місто. Про це пише

Mirfactov.com. 

Дівчина звернулася до лікарів, оскільки розуміє, що така

звичка може нанести серйозну шкоду її здоров`ю, а

самостійно впоратися з нав`язливим бажанням з`їсти шматок

мила вона не може. За тиждень Темпер з`їдала до п`яти

шматків мила. 

Впродовж семи місяців американка проходить інтенсивний

курс психотерапії і весь цей час утримується від мильних

ласощів �


