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реклама

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ДОВІДКА
про  виконання бюджету міста Києва станом на 01.01.2020 р.

      тис.грн.
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Виконано на 
01.01.2019

Відхилення 
+/– 2019 до 
2018 року

Доходи (загальний 
фонд)

Податкові надхо-
дження 10000000 42 719 282,4 43 979 918,2 103,0 36 193 028,6 7 786 889,6

Податки на доходи, 
податки на прибуток, 

податки на збільшення 
ринкової вартості

11000000 27 540 029,9 28 140 858,2 102,2 22 871 895,4 5 268 962,8

Податок на доходи 
фізичних осіб 11010000 22 813 137,1 23 034 611,1 101,0 18 587 100,6 4 447 510,5

Податок на прибуток 
підприємств 11020000 4 726 892,8 5 106 247,1 108,0 4 284 794,9 821 452,2

Податок на при-
буток підприємств та 
фінансових установ 

комунальної власності 

11020200                
11023200 106 480,1 78 419,9 73,6 111 041,3 -32 621,4

Рентна плата та плата 
за використання інших 

природних ресурсів 
13000000 48 511,5 47 135,4 97,2 52 918,4 -5 783,0

Збір за спеціальне 
використання лісових 

ресурсів місцевого 
значення та корис-

тування земельними 
ділянками лісового 

фонду

13010000 0,0 1 426,4 1 625,8 -199,4

Рентна плата за спе-
ціальне використання 

води
13020000 40 711,5 39 070,7 96,0 44 857,3 -5 786,6

Рентна плата за корис-
тування надрами 13030000 7 700,0 6 454,6 83,8 6 253,3 201,3

Плата за використан-
ня інших природних 

ресурсів
13070000 100,0 183,7 183,7 182,0 1,7

Внутрішні податки на 
товари та послуги 14000000 1 845 387,4 1 896 782,2 102,8 1 732 729,6 164 052,6

Акцизний податок з 
вироблених в Україні 
підакцизних товарів 

(пальне)

14021900 146 960,0 139 087,0 94,6 138 969,1 117,9

Акцизний податок з 
ввезених на митну 
територію України 

підакцизних товарів 
(пальне)

14031900 588 030,0 574 186,1 97,6 567 939,4 6 246,7

Акцизний податок з 
реалізації суб’єктами 

господарювання 
роздрібної торгівлі під-

акцизних товарів

14040001 1 110 397,4 1 183 509,1 106,6 1 025 821,1 157 688,0

Місцеві податки і 
збори, нараховані до 1 

січня 2011 року
16010000 0,0 66,6 -889,1 955,7

Місцеві податки і 
збори 18000000 13 285 353,6 13 894 990,0 104,6 11 536 336,7 2 358 653,3

Податок на майно 18010000 6 974 907,6 6 880 037,7 98,6 5 984 821,4 895 216,3

Податок на нерухоме 
майно

18010100-
18010400 1 039 611,1 1 164 308,4 112,0 751 750,0 412 558,4

Плата за землю в т.ч. 5 857 986,5 5 634 029,9 96,2 5 138 110,7 495 919,2

земельний податок 18010500  
18010700 2 503 320,0 2 476 639,8 98,9 2 275 251,1 201 388,7

орендна плата 18010600  
18010900 3 354 666,5 3 157 390,0 94,1 2 862 859,6 294 530,4

Транспортний податок 18011000   
18011100 77 310,0 81 699,4 105,7 94 960,6 -13 261,2

Збір за місця для пар-
кування транспортних 

засобів
18020000 21 341,1 35 716,1 167,4 32 041,3 3 674,8

Туристичний збір 18030000 48 918,2 63 628,7 130,1 32 983,6 30 645,1

Збір за провадження 
деяких видів підпри-
ємницької діяльності, 
що справлявся до 1 

січня 2015 року 

18040000 9,3 59,8 -50,5

Єдиний податок  18050000 6 240 186,7 6 915 598,3 110,8 5 486 430,7 1 429 167,6

Інші податки 19000000 0,0 85,8 37,6 48,2

Податки та збори, не 
віднесені до інших 

категорій
19090000 0,0 85,8 37,6 48,2

Неподаткові над-
ходження 20000000 690 753,9 703 002,7 101,8 738 982,1 -35 979,4

Доходи від  власності 
та підприємницької 

діяльності 
21000000 22 536,3 32 851,8 145,8 23 413,0 9 438,8

Частина чистого 
прибутку (доходу) 

комунальних підпри-
ємств та їх об'єднань, 

що вилучається до 
бюджету

21010300 366,3 478,2 -111,9

Інші надходження 21080500 7 560,3 10 789,4 142,7 5 255,3 5 534,1

Штрафні санкції за 
порушення законодав-

ства про патенту-
вання, за порушення 

норм регулювання 
обігу готівки та про 

застосування реєстра-
торів розрахункових 

операцій у сфері 
торгівлі, громадського 
харчування та послуг

21080900 100,0 38,7 38,7 94,0 -55,3

Адміністративні штра-
фи та інші санкції 21081100 9 015,9 12 956,2 143,7 11 150,3 1 805,9

Адміністративні 
штрафи та штрафні 

санкції за порушення 
законодавства у сфері 
виробництва та обігу 
алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів 

21081500 5 860,1 8 701,1 148,5 6 435,3 2 265,8

Адміністративні збори 
та платежі, доходи від 

некомерційного та 
побічного продажу

22000000 644 879,8 641 385,5 99,5 659 739,5 -18 354,0

Плата за надання адмі-
ністративних послуг 22010000 517 700,0 500 520,8 96,7 537 240,6 -36 719,8

Плата за ліцензії  на 
певні види господар-

ської діяльності та 
сертифікати, що вида-
ються Радою Міністрів 
Автономної Республіки 

Крим, виконавчими 
органами місцевих рад 
і місцевими органами 

виконавчої влади

22010200 0,0 5,2 8,1 -2,9

Адміністративний 
збір за проведення 
державної реєстра-
ції юридичних осіб, 

фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських 

формувань

22010300 17 106,5 21 846,2 127,7 17 286,7 4 559,5

Плата за ліцензії на 
виробництво спирту 
етилового, коньяч-
ного і плодового, 

алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів  

22010500 0,0 64,1 38,4 25,7

Плата за ліцензії 
на право експорту, 
імпорту та оптової 

торгівлі спирту ети-
лового, коньячного та 

плодового  

22010600 0,0 -0,8 5,5 -6,3

Плата за ліцензії 
на право експорту, 

імпорту алкогольними 
напоями та тютюнови-

ми виробами  

22010700 0,0 62,5 131,0 -68,5

Плата за державну 
реєстрацію (крім реє-
страційного збору за 

проведення державної 
реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб 

- підприємців) 

22010900 6 389,9 5 637,4 88,2 6 423,8 -786,4

Плата за ліцензії на 
право оптової торгівлі 
алкогольними напо-
ями та тютюновими 

виробами  

22011000 69 000,0 69 901,1 101,3 69 115,3 785,8

Плата за ліцензії на 
право роздрібної 

торгівлі алкогольними 
напоями та тютюнови-

ми виробами  

22011100 100 600,0 104 436,2 103,8 100 147,2 4 289,0

Плата за ліцензії та 
сертифікати, що спла-
чується ліцензіатами 
за місцем здійснення 

діяльності 

22011800 9 352,4 10 989,9 117,5 9 461,9 1 528,0

Плата за надання ін-
ших адміністративних 

послуг
22012500 303 847,0 280 238,5 92,2 326 521,9 -46 283,4

Адміністративний збір 
за державну реєстра-
цію речових прав на 

нерухоме майно та їх 
обтяжень 

22012600 10 167,2 5 337,2 52,5 6 841,8 -1 504,6

Інформація про виконання бюджету міста Києва за 2019 рік

Доходи
До бюджету міста Києва за 2019 рік надійшло 62 219,6 млн грн податків, 

зборів та інших платежів, що становить 99,7 % до запланованих показників, 
у тому числі – до загального фонду 56 901,3 млн грн (101,6 % до плану), до 
спеціального фонду – 5 318,3 млн грн (83,3 % до плану). У загальному об-
сязі надходжень трансферти з державного бюджету (субвенції та дотації) 
становили 13 688,5 млн грн, їх питома вага у структурі надходжень – 22,0 %.

У порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 5 088,7 млн грн 
(108,9%).

Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Києва 
у 2019 році залишився податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага 
якого 51,6%. Надходження цього податку становили 23 034,6 млн грн (101,0% 
до плану), що більше за показник 2018 року на 4 447,5 млн грн.

Друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету міста Києва 
належить місцевим податкам і зборам (питома вага 31,1%), яких надійшло 
13 895,0 млн грн (104,6% до плану) та більше за минулорічний показник на 
2 358,7 млн грн. Основними складовими місцевих податків і зборів у 2019 
році є плата за землю – 5 634,0 млн грн (96,2% до плану), єдиний податок, 
що сплачується суб’єктами малого та середнього бізнесу – 6 915,6 млн грн 

(110,8% до плану), надходження якого збільшились у порівнянні з 2018 роком 
на 1 429,2 млн грн.

До спеціального фонду бюджету надійшло 5 318,3 млн грн, що становить 
83,3% до запланованих показників. За основними джерелами надходжень: 
власні надходження бюджетних установ становлять 3 083,6 млн грн., транс-
ферти на розвиток та утримання автомобільних доріг – 1 467,6 млн грн, 
надходження до цільових фондів – 319,0 млн грн.

Надходження до бюджету розвитку, як складової спеціального фонду 
бюджету міста, становили 403,3 млн грн (до плану 28,4%)  та менше за 
минулорічний показник на 337,4 млн грн.

Видатки 
Планові показники видаткової частини бюджету міста Києва затверджено 

у сумі 64 479,0 млн грн, у тому числі загального фонду – 41 801,3 млн грн, 
спеціального фонду – 22 677,7  млн грн. За звітний період касові видатки 
становили 61 346,2 млн грн або 95,1% планових призначень, у тому числі 
загального фонду бюджету – 40 310,6 млн грн (96,4% плану), спеціального 
фонду бюджету – 21 035,6 млн грн (92,8% плану). Обсяг видатків бюджету 
міста Києва порівняно з відповідним показником 2018 року збільшився на 
3 144,7 млн грн. 

Більшість видатків бюджету спрямовується на соціально-культурну сферу 

(освіту, охорону здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культуру 
та мистецтво, фізичну культуру і спорт). У звітному періоді сукупна частка цих 
видатків у структурі видатків бюджету складала 62,9%, що становить 38 584,0 
млн грн та більше за показник 2018 року на 3 122,0 млн грн.

У загальній структурі видатки на освіту становили 17 378,9 млн грн (28,3%), 
охорону здоров’я – 11 233,3 млн грн (18,3%), соціальний захист – 8 131,2  
млн грн (13,2%), культуру – 1 129,5 млн грн (1,8%), фізичну культуру – 711,0 
млн грн (1,2%).

У 2019 році частка капітальних видатків в структурі бюджету м. Києва 
складала 31%, що становить 19 082,7 млн грн. 

На офіційному Інтернет порталі Київської міської державної адміністрації в 
розділі «Бюджет» оприлюднюється актуалізована інформація про виконання 
бюджету міста Києва. 

Борг
Місцевий зовнішній борг територіальної громади міста Києва на 1 січня 2020 

року становив 115,1 млн дол. США, або 2 725,6 млн в гривневому еквіваленті.
Видатки на обслуговування місцевого боргу в 2019 році склали 231,5 млн грн. 
Інформація про виконання бюджету міста Києва за 2019 рік буде пред-

ставлена на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань 
бюджету відповідно до затвердженого порядку денного за адресою місто 
Київ, вул.Хрещатик,36.
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Оголошення
ТОВ «СЕГЕТІС», ідентифікаційний код юридичної особи 37035395, має намір здійснити  рестав-

рацію з пристосуванням квартири № 12 з об’єднанням із нежилими приміщеннями з № 1 по № 8 
(групи приміщень № 52) (в літері А) для розміщення закладу торгівлі, громадського харчування та 
обслуговування населення.

У газеті «Хрещатик Київ» №14 (5293) від 21.02.2020 р., в заголовку оголошення Печерської РДА слід читати «Пе-
черська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє про виявлення безхазяйного нерухомого майна 
на території району».  

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Плата за скорочення 
термінів надання по-

слуг у сфері державної 
реєстрації речових 
прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень і 
державної реєстра-
ції юридичних осіб, 

фізичних осіб - підпри-
ємців та громадських 
формувань, а також 

плата за надання 
інших платних послуг

22012900 1 237,0 2 003,3 161,9 1 259,0 744,3

Надходження від 
орендної плати за 

користування цілісним 
майновим комплексом 
та іншим майном, що 

перебуває в комуналь-
ній власності

22080000 89 900,0 101 982,6 113,4 87 571,9 14 410,7

Державне мито 22090000 37 279,8 38 882,1 104,3 34 927,0 3 955,1

Інші неподаткові над-
ходження 24000000 23 337,8 28 765,4 123,3 55 829,5 -27 064,1

Надходження сум 
кредиторської та 

депонентської забор-
гованості підприємств, 
організацій та установ, 
щодо яких минув строк 

позовної давності

24030000 100,0 400,4 400,4 227,5 172,9

Інші надходження 24060000 23 237,8 28 365,0 122,1 55 599,2 -27 234,2

Доходи від операцій з 
капіталом 30000000 2 250,0 785,6 34,9 2 000,6 -1 215,0

Кошти від реалізації 
безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового 
майна, майна, одер-

жаного територі-
альною громадою в 

порядку спадкування 
чи дарування, а також 
валютні цінності і гро-
шові кошти, власники 

яких невідомі 

31010200 2 250,0 633,3 28,1 1 909,3 -1 276,0

Надходження коштів 
від Державного фонду 
дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння  

31020000 0,0 152,3 91,2 61,1

Разом доходів 90010100 43 412 286,3 44 683 706,6 102,9 36 934 011,3 7 749 695,3

Субвенції та дотації 41000000 12 619 133,4 12 217 557,5 96,8 13 513 775,1 -1 296 217,6

Дотації 41020000 53 808,8 53 808,8 100,0 100 212,3 -46 403,5

Всього доходів загаль-
ного фонду 90010200 56 031 419,7 56 901 264,0 101,6 50 447 786,4 6 453 477,6

Доходи (спеціальний 
фонд)

Податкові надхо-
дження 10000000 42 800,0 36 137,0 84,4 290 764,3 -254 627,3

Податки, нараховані 
до 1 січня 2015 року 

12020000, 
12030000, 
18041500

0,0 -279,2 266,2 -545,4

Екологічний податок 19010000                   
19050000 42 800,0 36 416,2 85,1 41 931,3 -5 515,1

Кошти, отримані міс-
цевими бюджетами з 
державного бюджету 

19020200 248 566,8 -248 566,8

Неподаткові над-
ходження 20000000 3 639 857,8 3 378 535,5 92,8 3 969 159,5 -590 624,0

Дивіденди (дохід), на-
раховані на акції (част-
ки, паї) господарських 
товариств, у статутних 
капіталах яких є майно 
Автономної Республіки 

Крим, комунальна 
власність

21010800 25 000,0 5 362,2 21,4 23 062,9 -17 700,7

Надходження коштів 
від відшкодування 

втрат с/г і л/г виробни-
цтва

21110000 1 647,6 1 647,6 100,0 164,3 1 483,3

Грошові стягнення 
за шкоду, заподі-
яну порушенням 

законодавства про 
охорону навколиш-
нього природного 

середовища внаслідок 
господарської та іншої 

діяльності

24061600, 
24062100 3 600,0 3 695,0 102,6 6 302,1 -2 607,1

Відсотки за корис-
тування довгостро-
ковим кредитом, що 
надається з місцевих 

бюджетів молодим 
сімям та одиноким 
молодим громадя-
нам на будівництво 
(реконструкцію) та 
придбання житла

24110600,                                                    
24110900 0,0 18,1 30,7 -12,6

Надходження від 
пайової участі у роз-

витку інфраструктури 
населенного пункту

24170000 520 000,0 284 227,2 54,7 480 143,2 -195 916,0

Власні надходження  
бюджетних установ 25000000 3 089 610,2 3 083 585,5 99,8 3 459 456,3 -375 870,8

Доходи від операцій з 
капіталом 30000000 876 985,0 113 684,6 13,0 237 504,8 -123 820,2

Надходження від 
відчуження майна, що 
перебуває у комуналь-

ній власності

31030000 330 000,0 68 464,5 20,7 149 206,2 -80 741,7

Кошти від продажу 
землі 33000000 546 985,0 45 220,1 8,3 88 298,6 -43 078,5

Цільові фонди, утво-
рені Верховною Радою 
Автономної Республіки 

Крим, органами 
місцевого самовря-

дування та місцевими 
органами виконавчої 

влади 

50110000 354 000,0 319 045,3 90,1 303 053,2 15 992,1

Разом доходів 90010000 4 913 642,8 3 847 402,4 78,3 4 800 481,9 -953 079,5

Субвенції 41030000 1 470 909,9 1 470 909,9 100,0 1 882 644,2 -411 734,3

Всього доходів спеці-
ального  фонду 90010200 6 384 552,8 5 318 312,3 83,3 6 683 126,1 -1 364 813,8

Всього доходів 90010300 62 415 972,5 62 219 576,3 99,7 57 130 912,5 5 088 663,8

II. ВИДАТКИ:

            2.1 Видатки за 
кодом Типової про-

грамної класифікації  
(загальний фонд)

Державне управління 0100 2 176 957,5 2 081 826,9 95,6 1 560 969,3 520 857,6

Освіта 1000 15 601 075,0 15 047 453,9 96,5 12 307 155,8 2 740 298,1

Охорона здоров’я 2000 8 363 869,6 8 249 256,8 98,6 7 452 894,4 796 362,4

Соціальний захист та 
соціальне забезпе-

чення
3000 8 273 709,0 7 720 700,7 93,3 8 401 001,0 -680 300,3

Культура і мистецтво 4000 991 677,5 977 951,2 98,6 830 238,2 147 713,0

Фізична культура і 
спорт 5000 623 478,4 609 693,8 97,8 466 121,0 143 572,8

Житлово-комунальне 
господарство 6000 956 545,0 931 972,0 97,4 814 892,3 117 079,7

Будівництво та регіо-
нальний розвиток 7300 3 091,0 1 635,9 52,9 0,0 1 635,9

Транспорт та тран-
спортна інфра-

структура, дорожнє 
господарство

7400 2 726 966,2 2 719 948,9 99,7 2 251 285,7 468 663,2

Зв'язок, телекомуніка-
ції та інформатика 7500 228 569,4 226 780,6 99,2 235 957,8 -9 177,2

Інші програми та 
заходи, повязані з еко-

номічною діяльністю
7600 1 143 531,5 1 081 033,7 94,5 859 686,5 221 347,2

Захист населення та 
територій від надзви-

чайних ситуацій
8100 55 459,4 55 447,6 100,0 47 022,6 8 425,0

Громадський порядок 
та безпека 8200 20 722,4 20 607,3 99,4 3 740,8 16 866,5

Охорона навколиш-
нього природного 

середовища
8300 10 466,1 10 323,0 98,6 8 359,6 1 963,4

Засоби масової 
інформації 8400 109 840,3 108 332,3 98,6 79 898,5 28 433,8

Обслуговування міс-
цевого боргу 8600 244 268,4 231 543,4 94,8 393 445,3 -161 901,9

Разом видатків (за-
гальний фонд) 41 559 224,0 40 074 508,0 96,4 35 712 668,9 4 361 839,1

Кредитування місце-
вих бюджетів 8800 196 054,3 196 004,3 100,0 79 650,0 116 354,3

Дотації з місцевого 
бюджету іншим бю-

джетам
9100 3 391,7 3 391,7 100,0 2 545,7 846,0

Субвенція з місцевого 
бюджету державному 
бюджету на виконання 

програм соціаль-
но-економічного та 

культурного розвитку 
регіонів

9800 42 682,3 36 682,4 85,9 76 243,5 -39 561,1

Всього видатків                                                                                                        41 801 352,3 40 310 586,4 96,4 35 871 108,1 4 439 478,3

   2.2  Видатки  (спеці-
альний  фонд)

Державне управління 0100 183 487,8 168 078,1 91,6 268 100,8 -100 022,7

Освіта 1000 2 678 034,4 2 331 429,3 87,1 2 661 756,8 -330 327,5

Охорона здоров’я 2000 3 168 061,5 2 984 083,0 94,2 2 795 827,2 188 255,8

Соціальний захист та 
соціальне забезпе-

чення
3000 432 079,7 410 547,0 95,0 318 685,0 91 862,0

Культура і мистецтво 4000 166 624,4 151 557,4 91,0 137 574,5 13 982,9

Фізична культура і 
спорт 5000 142 214,8 101 282,0 71,2 90 679,4 10 602,6

Житлово-комунальне 
господарство 6000 3 093 292,0 2 858 563,7 92,4 2 834 362,2 24 201,5

Сільське і лісове 
господарство, рибне 
господарство та мис-

ливство

7100 2 569,4 268,6 10,5 268,6

Будівництво та регіо-
нальний розвиток 7300 4 000 293,4 3 724 558,3 93,1 2 156 177,3 1 568 381,0

Транспорт та тран-
спортна інфра-

структура, дорожнє 
господарство

7400 6 992 275,6 6 619 648,3 94,7 7 925 356,5 -1 305 708,2

Зв'язок, телекомуніка-
ції та інформатика 7500 684 156,5 680 749,6 99,5 548 190,0 132 559,6

Інші програми та захо-
ди, пов'язані з еконо-

мічною діяльністю
7600 819 852,0 707 004,5 86,2 2 361 424,0 -1 654 419,5

 Захист населення та 
територій від надзви-

чайних ситуацій
8100 3 940,0 3 872,9 98,3 12 746,1 -8 873,2

Громадський порядок 
та безпека 8200 408,0 408,0 100,0 408,0

Охорона навколиш-
нього природного 

середовища
8300 159 310,5 150 032,6 94,2 116 548,9 33 483,7

Засоби масової 
інформації 8400 2 901,3 2 900,2 100,0 24 281,0 -21 380,8

Субвенції 9700, 9800 118 512,6 112 770,0 95,2 80 969,4 31 800,6

Кредитування місце-
вих бюджетів 8800 29 646,2 27 865,6 94,0 -2 294,7 30 160,3

Всього видатків (спе-
ціальний фонд) 22 677 660,0 21 035 619,1 92,8 22 330 384,4 -1 294 765,3

Всього видатків (за-
гальний і спеціальний 

фонди)
64 479 012,3 61 346 205,5 95,1 58 201 492,5 3 144 713,0



3
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№ 15 (5294)

ОГОЛОШЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ 

ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ М. КИЄВА

За дорученням Організатора –Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), робочий орган конкурсного комітету з визначення авто-
мобільних перевізників у м. Києві –Комунальна служба перевезень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт”, 
Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, запрошує юридичних та фізичних осіб взяти участь у конкурсі з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального 
користування м. Києва на наступних умовах за наступними об’єктами конкурсу:

Обов’язкові умови конкурсу:

Вимоги до структури парку автобусів, що працюватимуть на маршрутах загального користування міста Києва

1.1. зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства;
1.2. які перебувають у належному технічному стані;
1.3. класу A і I:
– обладнані двигунами, що відповідають нормам екологічної безпеки не нижче «ЄВРО-5»;
– пасажиромісткість повинна бути не менше 21 місця для сидіння пасажирів, крім водія, з можливістю перевезення стоячих пасажирів, окрім транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;
– загальна пасажиромісткість повинна бути не менше 80 місць;
– бути обладнані не менше ніж трьома входами/виходами для пасажирів з автоматичним відкриванням дверей;
– бути обладнані електронними інформаційними табло;
– бути обладнані засобами для візуального та/або звукового інформування пасажирів про назви зупинок;
– бути обладнані кондиціонерами.

2. Згідно з п. 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, встановлюється вимога щодо забез-
печення роботи на об’єктах конкурсу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів.

3. Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування населення, а саме: окремо визначені для кожного маршруту кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху, особливості періодичності виконання   пере-
везень (сезонний, у певні дні тижня, щоденний тощо).

Додаткові умови конкурсу:

Відповідно до п.10 Порядку та ст.44 Закону України «Про автомобільний транспорт» Організатор затвердив Додаткові умови конкурсу, відповідно до яких перевізник-претендент зобов‘язаний: 
1. Встановити на автобуси, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, GPS-трекери та підключити їх до Єдиного диспетчерського центру інформаційного ресурсу про пересування рухомого складу упродовж 3-х 

місяців з дати, яка буде визначена наказом Організатора.
2. Встановити автоматизовані системи безготівкової оплати проїзду на автобуси, які пропонуються для роботи на маршрутах, що є об’єктами конкурсу, з визначеними організатором технічними характеристиками, що забезпечать цілісне 

функціонування у м. Києві Автоматизованої системи оплати проїзду, упродовж  3-х місяців з дати, яка буде визначена наказом Організатора.
3. Забезпечити водіїв однотипним форменим одягом упродовж трьох місяців з дати укладання з Організатором Договору про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування м. Києва.

УВАГА! Для отримання інформації щодо об’єктів конкурсу, отримання бланків документів для участі у конкурсі, подання документів для участі у конкурсі, прохання звертатись до Комунальної служби перевезень виконавчого органу Київської 
міської ради (КМДА), за адресою: 04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових 7/9, поверх 3, пн. – чт. з 9:00 год. до 16:30 год., пт. з 9:00 год. до 15:30 год.

Бланки для участі у конкурсі можна отримати – до 19.03.2020 року до 12 години 00 хвилин включно.
Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у закритих конвертах: з позначкою № 1 який містить документи для участі в конкурсі, та № 2 який містить документи з інформацією про те, на який об’ єкт конкурсу подає 

документи перевізник-претендент. 
Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі – 19.03.2020 року до 15 години 00 хвилин включно. 
Засідання конкурсного комітету відбудеться за місцезнаходженням робочого органу конкурсного комітету – Комунальної служби перевезень виконавчого органу Київської міської  ради (КМДА): 03.04.2020 року о 10:00 год.
Реєстрація учасників з 09:00 год. за адресою м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових 7/9, поверх 4, актовий зал.
Розмір плати за участь у конкурсі становить 5100,00 грн. за один об’єкт конкурсу.
Телефони для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 483-04-69, e-mail: ksp2007@ukr.net. 
Всі особи, які представляють інтереси перевізника-претендента на конкурсі (крім керівника) повинні мати з собою оформлену належним чином довіреність, надану перевізником-претендентом.

                                                                                                                     Додаток № 2 до Наказу № Н-99 від «19» лютого 2020 року

№   
п/п

№ 
марш-
руту

Шлях слідування

Кількість 
автобусів 

для забез-
печення 
переве-

зень

Режим руху

Інтер-
вал руху 
(хвили-

ни)

Періо-
дичність 

виконання 
перевезень

1 1

Одеська площа – просп. Глушкова – просп. 
Голосіївський – вул. Героїв Оборони – вул. 
Генерала Родимцева – вул. Блакитного – 
вул. Добрий шлях – вул. Голосіївська – ст. 
м. «Голосіївська» – просп. Голосіївський – 
пров. Ужгородський – вул. Васильківська 
– вул. Голосіївська – вул. Добрий шлях – вул. 
Блакитного – вул. Генерала Родимцева – 
вул. Героїв Оборони – просп. Голосіївський 
– просп. Глушкова – вул. Заболотного – 
місцевий проїзд поблизу ТРЦ «Магеллан» (в 
звор. напр. просп. Глушкова. і далі за схемою)

1 Звичайний 70 Щоденно

2 2

Вул. Булгакова – просп. Корольова – вул. 
9-го Травня – вул. Пост-Волинська – вул. 
Новопольова – вул. Суздальська –просп. 
Відрадний – вул. Героїв Севастополя – вул. 
Стражеска (в звор. напр.:–вул. Комарова) 
– бульв. В. Гавела – вул. Каблукова – вул. 
Героїв Севастополя – бульв. В. Гавела – 
вул. Гарматна –  просп. Перемоги (в звор.
напр.: вул. Гетьмана – вул. О. Тихого) – ст. 
м. «Шулявська»

2 Звичайний 45 Щоденно

3 11

Ст.м. «Лісова» – вул. Мурманська – вул. Кіото 
–  вул. Путивльська (до Кадіївського пров.) 
– вул. Радистів – Радіоцентр (с. Биківня) (в 
звор. напр.: – вул. Радистів – Броварський 
просп. – вул. Мурманська – ст. м. «Лісова»

2 Звичайний 18 Щоденно

4 27

Ст.м. «Либідська» – площа Либідська – 
вул. Антоновича –бульв. Дружби Народів – 
Деміївська пл. – просп. Науки – Пирогівський 
шлях (до вулиці Барикадної) – с. Пирогів 

3 Звичайний 20 Щоденно

5 28

Ст.м. «Деміївська» – просп. Голосіївський – 
вул. Васильківська – вул. Маричанська –  вул. 
Козацька – вул. П’ятигорська –вул. Козацька 
– вул. Жуковського – вул. Гвардійська –  вул. 
Мистецька – просп. В. Лобановського – ст. 
м. «Деміївська»

1 Звичайний 30 Щоденно

6 35

Вул. Підлипка – вул. Маслівка – вул. 
Центральна – вул. Зарічна – вул. Центральна 
– просп. М. Бажана – Дніпровська Набережна 
–  вул. Княжий Затон – вул. Урлівська Окремі 
рейси: вул. Підлипка – вул. Маслівка – вул. 
Центральна – вул. Зарічна – ст.м. «Славутич»

3 Звичайний 18 Щоденно

7 39

Ст.м. «Голосіївська» – просп. Голосіївський 
–  просп. Науки – вул. Голосіївська – вул. 
Добрий шлях – вул. Блакитного –   вул. 
Лисогірська – вул. Ракетна 

1 Звичайний 36 Щоденно

8 43-К Ст. м. «Видубичі» – Наддніпрянське шосе – 
Столичне шосе – санаторій «Конча Заспа» 3 Звичайний 20 Щоденно

9 45

Просп. Петра Григоренка – вул. Мішуги 
– вул. Руденко –вул. Вишняківська – вул. 
Ревуцького – (у звор. напр. з виїздом на 
просп. Бажана) – вул. Декабристів – вул. 
Вербицького – Харківське шосе – Дарницька 
площа – просп. Миру – вул. Будівельників 
(в звор. напр. бульв. Верховної Ради) – вул. 
Попудренка – ст. м. «Дарниця» (в звор. напр. 
– вул. Бажова – вул. Червоноткацька)

5 Звичайний 21 Щоденно

10 47

Ст.м. «Нивки» – вул. Щербаківського – вул. 
Ружинська –  вул. Саратовська – вул. Корчака 
– вул. Ружинська –вул. Саратовська – вул. 
Стеценка – вул. Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – ст. 
м. «Дорогожичі» (в звор. напр.: вул. Ю. Іллєнка 
–  вул. Оранжерейна – вул. Дорогожицька 
– вул. О.Теліги –вул. Щусєва) 

3 Звичайний 17 Щоденно

11 49

Ст.м. «Лівобережна» – вул. Р. Окіпної – 
Русанівська набережна – Дніпровська 
Наб. – просп. Тичини (до вул. Шумського) 
–просп. Тичини – Дніпровська Наб.– вул. 
Миколайчука – вул. Бучми – просп. Тичини 
– вул. Березняківська –зал. платф. «Лівий 
берег»

3 Звичайний 18 Щоденно

12 52

Ст.м. «Либідська» – вул. Антоновича (в зворот. 
напрямку вул. В. Васильківська) – бульв. 
Дружби Народів – Деміївська площа – просп. 
Науки – вул. Китаївська – вул. Ягідна – вул. 
Закарпатська

1 Звичайний 60 Щоденно

13 70

Ст.м. «Лівобережна» – вул. Є. Сверстюка 
(в звор. напр. – вул. Р. Окіпної) – просп. 
Броварський – просп. Визволителів – бульв. 
Перова – вул. Алішера Навої – вул. Райдужна 
– вул. Вершигори

2 Звичайний 25 Щоденно

14 75

Ст.м. «Виставковий центр» – просп. 
Глушкова – Кільцева дорога – вул. Отця 
Анатолія Жураховського – вул. Шевченка 
–вул. Повітрофлотська – вул. Героїв війни 
– вул. Сергія Колоса (до вул. Московської 
(сел. Жуляни)

1 Звичайний 60 Щоденно

15 76

Вул. Звіринецька (в звор. напр. вул. 
Тимірязєвська) –  вул. Тимірязєвська – вул. 
Бастіонна – бульв. Лесі Українки –  вул. 
Генерала Алмазова – ст. м. «Печерська»

1 Звичайний 30 Щоденно

16 77 Вул. Курнатовського – вул. Стальського – вул. 
Крайня – Лісове кладовище 1 Звичайний 30 Щоденно

17 79

Ст.м. «Лісова» – вул.  Кіото – вул. 
Кубанської України  –  просп. Лісовий – 
вул. Братиславська – вул. Драйзера –  пр. 
Маяковського – вул. Каштанова (в зворот. 
напр.:  вул. Бальзака – вул. Драйзера)

1 Звичайний 60 Щоденно

18 81

Ст.м. «Лісова» – вул. Кіото – вул. Кубанської 
України  –  просп. Лісовий (в звор. напр.: 
вул. Волкова – вул. Кубанської України) – 
Лісовий масив

3 Звичайний 11 Щоденно

19 87

Ст. м. «Осокорки» – просп. Бажана – 
Дніпровська Набережна –  вул. Березняківська 
– вул. Шумського – просп. Тичини –  вул. 
Бучми – вул. Миколайчука (в зворот. напр.: 
вул. Березняківська) – вул. Є. Сверстюка – 
вул. Митрополита Андрея Шептицького (до 
вул. Панельної)

4 Звичайний 20 Щоденно

20 88

Вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда 
– вул. Тимошенка – Мінська площа – вул. 
Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда –вул. 
Малиновського – вул. Йорданська – вул. 
Архипенка –просп. Героїв Сталінграда – вул. 
Набережно-Рибальська – вул. Електриків – 
Рибальський півострів

1 Звичайний 62 Щоденно

21 91

Вул. Анни Ахматової – вул. Ревуцького 
– просп. Миколи Бажана (в звор. напр.: 
просп. Григоренка – вул. Драгоманова) – 
Південний міст – вул. Саперно-Слобiдська 
– просп. Науки – просп. Лобановського – пр. 
Голосiївський – ст. м. «Голосіївська»

3 Звичайний 21 Щоденно

22 95

Микільська Слобідка – вул. Комбінатна – 
вул. Каховська –  вул. Челябинська – вул. 
Митрополита Андрея Шептицького –   вул. Є. 
Сверстюка – вул. Раїси Окіпної – Русанівська 
Набережна – Дніпровська Набережна – 
вул. Березняківська – (в звор. напр.: вул. 
Шумського – просп. Тичини – вул. Бучми – 
вул. Івана Миколайчука) – зал. платформа 
«Лівий Берег»

2 Звичайний 30 Щоденно

23 97

Ст.м. «Святошин» – просп. Перемоги (в 
звор. напр.: вул. Депутатська) – бульв. Ак. 
Вернадського – просп. Академіка Палладіна 
– вул. Малинська – вул. Робітнича – вул. 
Коростенська – вул. Генерала Наумова – вул. 
Корсунська – вул. Клавдіївська –вул. Гаршина 
– вул. Генерала Наумова – вул. Підлісна –вул. 
Булаховського (масив Новобіличі )

2 Звичайний 25 Щоденно

24 97к

Ст.м. «Академмістечко» – просп. Академіка 
Палладіна – вул. Малинська – вул. Робітнича 
– вул. Коростенська –  вул. Генерала Наумова 
– вул. Підлісна – вул. Булаховського (масив 
Новобіличі )

1 Звичайний 50 Щоденно

25 98

Вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. 
Бальзака (непарна сторона) – ш/п вул. 
Лісківська –вул. Бальзака (парна сторона) 
–  вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6

1 Звичайний 55 Щоденно

26 104

Ст.м. «Харківська» – вул. Декабристів – вул. 
Вербицького – Харківське шосе – Харківська 
площа – вул. Світла – вул. Євгена Харченка 
– вул. Переяславська – вул. Промислова 
– вул. Лермонтова – вул. Мостова – вул. 
Шевченка – мікрорайон Бортничі

5 Звичайний 14 Щоденно

27 117

Ст.м. «Лівобережна» – вул. Є. Сверстюка 
– вул. Митрополита  А. Шептицького – 
вул. Челябинська – вул. Каховська –   вул. 
Комбінатна – вул. Євгена Маланюка – 
Русанівські сади

1 Звичайний 40 Щоденно

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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«Ми повинні упередити такі ситу-
ації, як сталася у п’ятницю ввечері 
на Дегтярівському шляхопроводі, 
де відбулося обсипання фрагментів 
захисного шару бетону. І це щастя, 
що не постраждали люди. Необхідно 
додатково перевірити всі шляхові 
споруди і демонтувати фрагменти 
облицювання, що несуть потенційну 
небезпеку для учасників дорожнього 
руху. А на тих мостах і шляхопро-
водах, що визначені для ремонту, 
активізувати роботи з оновлення. 
Погода дозволяє це робити», – на-
голосив мер Києва.

Як зазначили фахівці КК «Киї-
вавтодор», на Дегтярівському шля-
хопроводі тривають першочергові 

протиаварійні роботи. Це один із 
найстаріших шляхопроводів столиці, 
зведений ще в 1963 році. Із того 
часу його жодного разу капітально 
не ремонтували. На шляхопроводі 
запланований капремонт, фахів-
ці вже завершують проектувальні 
роботи. Після експертизи проек-

ту дорожники розпочнуть повне 
оновлення Дегтярівського шляхо-
проводу. Фахівці дорожніх служб 
столиці протягом минулого року 
здійснили обстеження шляхових 
споруд у столиці.

«Усього в Києві 171 конструкція 
мостів і шляхопроводів. 75 із них – і 
в передаварійному стані, бо їх не ре-
монтували по кілька десятиліть. Як, 
власне, і чимало доріг в місті. І сьо-
годні ми цю ситуацію виправляємо. 
Обсяги робіт великі, я розумію. Але 
ми повинні прискорити необхідні 
роботи на тих об’єктах, що визна-
чили для термінового оновлення», 
– сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, протягом останніх 
кількох років у Києві капітально 
відремонтували шляхопроводи, які 
не оновлювали з моменту відкрит-
тя. Зокрема, споруди на перетині 
вулиць Олени Теліги і Кирилівської 
(1963 року побудови), на перетині 
бульвару Гавела і проспекту Гузара 
(1977 року побудови), на вул. Алма-
тинській (1959 року побудови), міст 
метро через Русанівську протоку 
(1964 року побудови)  

Віталій Кличко доручив дорожникам 
додатково обстежити столичні мости

Юрій НАЗАРОВ: «Кияни 
літнього віку зможуть навчитися 
користуватися е-сервісами»

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних техно-
логій КМДА Юрій Назаров провів лекцію для учасників проекту 
«Re-жим» Благодійного фонду «Життєлюб». Темою зустрічі стало 
використання багатофункціональної банківської картки «Картка 
киянина».

«Карткою киянина користується майже 800 тисяч людей. Із 
них 680 тисяч – це пільгові категорії населення. Решта власників, 
окрім банківського функціоналу, може використовувати «Картку 
киянина» як е-квиток. На неї можна купувати поїздки, валідувати 
у транспорті як Kyiv Smart Card. Кожного дня карткою у транспорті 
користуються близько 400 тисяч разів», – повідомив Юрій Назаров.

Також, за його словами, картка багатофункціональна та є клю-
чем до різних електронних сервісів столиці. Через «Особистий 
кабінет киянина» можна авторизуватися та оплатити послуги ЖКГ 
онлайн, зареєструвати дитину в чергу до дитячого садка, внести 
улюбленця до Реєстру домашніх тварин, скористатися сервісами 
е-демократії – Онлайн петиції та Громадський бюджет.

Крім того, картка дає власникам можливість отримати знижки 
у торговельних мережах. Кияни можуть придбати продукцію ТОВ 
«Київхліб» зі знижкою у 20-70%, ліки КП «Фармація» за спеціаль-
ними цінами та отримують знижки у мережах «Сільпо» і «Новус». 
Муніципальні музеї та театри також надають знижки на вхідні 
квитки за наявності «Картки киянина».

Під час лекції слухачі активно ставили питання про можливості 
картки. У результаті учасники дійшли висновку про необхідність 
проведення навчання користування е-сервісами для киян.

«Пільгові категорії киян – активні користувачі міських smart-
сервісів. Вони мають бажання навчитися більш ефективно ви-
користовувати інноваційні інструменти. Тому ми розробимо 
програму та організуємо відповідний курс, щоб кияни літнього 
віку могли навчитися користуватися е-сервісами», – прокомен-
тував Юрій Назаров 
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Мер Києва Віталій Кличко доручив комунальним 
службам міста додатково обстежити столичні 
мости і шляхопроводи та демонтувати фрагменти 
облицювання, що несуть потенційну небезпеку 
для учасників дорожнього руху. Таке доручення 
мер надав під час наради в суботу, на яку зібрав 
керівників дорожніх служб та Департаменту 
транспортної інфраструктури КМДА.

ЗАЯВА  про  наміри

1. Замовник ТОВ «БІЗАНТ»
Адреса 02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, 42
2. Варіанти розташування 

будмайданчиків 
                                                                                                   можливий лише 1 варіант

вул. Паркова дорога, 20 літ. «А» у Печерському районі м. Києва
3. Характеристика діяль-

ності (об’ єкта)
Реконструкція об’єкту харчування (ресторану) із влаштуванням приміщень для відпочинку за адресою: Паркова дорога, 
20 літ. «А» у Печерському районі м. Києва.
Проектована діяльність не входить до переліку об’єктів, визначених ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,  
і тому не потребує проведення процедури з оцінки впливу на довкілля.
За критеріями загальних вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку віднесення об’єктів до 
класу наслідків (відповідальності), а також наведених розрахунків об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС3.
Проектований об’єкт не підпадає під санітарну класифікацію дод. 4 ДСП-176-96 і нормативної СЗЗ не потребує.

(орієнтовно за  об’єктами-аналогами, належність до об’єктів підвищеної еконебезпеки)
транскордонний вплив відсутній

Технічні і технологічні дані будівництво ресторану, комплексний благоустрій прилеглої території 
термін експлуатації 100 р. і більше

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності
забезпечення населення рестораном з приміщеннями для відпочинку
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
- земельних – ТОВ «Бізант» (код ЄДРПОУ 36972296), власник будівлі ресторану «Рів’єра» на Парковій дорозі, 20 літ. А загальною площею 2022,4 кв.м, 

згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя від 15.03.2010, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 
округу Антиповою І.В., реєстр. №1262 (Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності: індексний номер витягу 
18700108 від 06.03.2014, номер запису про право власності 4901112, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 308308780000).

– сировинних – природний газ
– енергетичних (види, обсяги, джерела)
– електропостачання – від мережі згідно з ТУ 
– паливо – не потрібне
– теплопостачання – від газових котлів
– водних (обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення)
– водопостачання від мережі згідно з ТУ 
– трудових будівництво згідно з штатним розкладом
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації)
Доставка персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій передбачається по існуючих дорогах. На період будівництва - згідно з кошторисом 

будробіт. На період експлуатації – підземний паркінг.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами
Атмосферне повітря – не допускати перевищення гранично-допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря населених місць діючих на території України. Дотримання встановлених санітарних розривів відповідно до ДСП 173-96 
«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 
№ 173. Водне – дотримання правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м.Києва. Шум та вібрація від технологічного обладнання – не 
перевищувати допустимих рівнів звуку згідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 №173. Відходи – збирання, зберігання та передача на утилізацію чи переробку відбувається 
згідно Закону України «Про відходи».

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні і інші вишукування виконуються у необхідному обсязі. Проектні рішення будуть забезпечувати виконання 

ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи.  Передбачається: відведення господарсько-побутових стоків до 
каналізаційної мережі; відведення дощових і талих вод з території до дощової каналізації; благоустрій та озеленення прилеглої території згідно дендроплану.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації):
– клімат і мікроклімат вплив на клімат та мікроклімат незначний

– повітряне середовище
при будівництві: тимчасовий вплив – викиди вихлопних газів від техніки, забруднюючих речовин при зварювальних 

роботах; при експлуатації – очікувані забруднення атмосферного повітря від проєктованого об’єкту в приземному шарі 
не перевищуватимуть 0,02 ГДК.мр по всім забруднюючим речовинам

– водне середовище водовідвід з території забудови виконується закритою системою з підключенням до дощової каналізації 
– ґрунти рослинний шар ґрунту зрізується і в подальшому використовується для благоустрою території
– рослинний і тваринний 

світ, заповідні об’єкти
вплив в межах діючих нормативі. Після завершення будівельних робіт благоустрій території будмайданчику згідно 

дендроплану
– навколишнє соціальне 

середовище (населення)
проєктом передбачене будівництво ресторану з приміщеннями для відпочинку

– навколишнє техногенне 
середовище

проєктні рішення будуть відповідати будівельним вимогам і правилам

10. Відходи виробництва, можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення
Поводження з відходами виробництва відповідно до природоохоронних вимог законодавства України. Під час будівництва: вироблений грунт, 

будівельні відходи, пакувальний матеріал та інш. При функціонуванні об’єкту утворюються відходи, які виникають при проведенні ремонтів. Утилізація 
та знешкодження за окремими договорами з організаціями, які мають відповідні дозвільні документи на провадження господарської діяльності зі 
здійснення операцій у сфері  поводження з відходами.

11. Обсяг виконання ОВНС В скороченому вигляді згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003
12. Участь громадськості Адреса: 02660 м.Київ, вул. Червоноткацька, 42
                                                           тел.: 044) 463-72-87
Надати пропозиції можливо протягом місяця з дня опублікування даної заяви в ЗМІ.
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