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Ó ì³ë³ö³¿ ç’ÿâèëàñÿ 
ïîë³òè÷íà âîëÿ
Ïðèòÿãòè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êèºâà, ÿêå âïðîäîâæ 
äåñÿòè ðîê³â çàðîáèëî íà êèÿíàõ 170 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
²ðèíà ×ÓË²ÂÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

“Ціни на ом нальні
посл и для ромадян б -
ли завищені, ос іль и до
с ми оплати ця ом наль-
на станова додавала до-
дат ові 0,5 відсот ів за
свої посередниць і посл -
и. В с мі ияни перепла-
тили підприємств 170
мільйонів ривень”, — по-
яснив речни иївсь ої мі-
ліції Володимир Поліщ .

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ
ÊÌÄÀ, ïî÷èíàþ÷è ç ñ³÷íÿ 1997
ðîêó, íà òðàíçèòíèé ðîçðàõóí-
êîâèé ðàõóíîê öüîãî êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà íàäõîäÿòü óñ³
êîøòè, ÿê³ ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³
îñîáè ïåðåðàõîâóþòü çà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè, ³ â ïîäàëüøîìó

ï³äïðèºìñòâî ¿õ ðîçùåïëþº òà
ïåðåðàõîâóº íà ðîçðàõóíêîâ³ ðà-
õóíêè áåçïîñåðåäíüî ñóá’ºêòàì
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ö³ ïîñëóãè
íàäàâàëè, ÿê òî ÏÀÒ “ÀÊ “Êè-
¿ââîäîêàíàë”, ÂÀÒ “Êè¿âãàç”,
ÏÀÒ “Êè¿âåíåðãî” òîùî. Ïðî-
òå, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, óñòàíîâà
þðèäè÷íî íå ìàëà ïðàâà çä³é-
ñíþâàòè í³ÿêîãî ô³íàíñîâîãî
ïîñåðåäíèöòâà. Àëå êîìïàí³¿ öå
íå çàâàäèëî ç ñ³÷íÿ 2001 ðîêó ïî
áåðåçåíü 2011-ãî çä³éñíþâàòè
ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëü-
í³ñòü ÿê ô³íàíñîâ³é óñòàíîâ³ ç
íàäàííÿ ïîñëóã ³ç ïåðåêàçó êîø-
ò³â áåç äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ òà
áåç â³äïîâ³äíî¿ ë³öåíç³¿, ùî º çà-
ãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèì.

Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó òàê äîâãî
öå ï³äïðèºìñòâî îáìàíþâàëî
ìåøêàíö³â, à ïðàâîîõîðîíí³ îð-
ãàíè âèÿâèëè éîãî àæ ï³ñëÿ 10
ðîê³â çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, Âîëî-
äèìèð Ïîë³ùóê â³äïîâ³â, ùî îð-
ãàíàì ÌÂÑ íå çàâæäè âèñòà÷àº
“ïîë³òè÷íî¿ âîë³”, ùîá çä³éñíþ-

âàòè “òàê³ çàõîäè”. “Ïîë³òè÷íà
âîëÿ, — ïîÿñíþº ïîñàäîâåöü, —
öå êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, ì³ñ-
öåâà âëàäà, ç ì³ñöåâîþ âëàäîþ
òðåáà òîâàðèøóâàòè ³ òàêå ³íøå.
Íå áóëî ÿêî¿ñü ïîë³òè÷íî¿ âîë³,
íå áóëî íàïîëåãëèâîñò³ êåð³âíèö-
òâà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â”.

Äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà, ÿêå çàéìàºòüñÿ ñèñ-
òåìîþ ðîçðàõóíê³â íàñåëåííÿ çà
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
“Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá-
÷èñëþâàëüíèé öåíòð”, Ñòàí³-
ñëàâ Êàïëóíåíêî ñïåðøó ï³äãî-
òóâàâ ðîçãîðíóòå ïîÿñíåííÿ ñè-
òóàö³¿, àëå æóðíàë³ñòè éîãî òàê
³ íå ïîáà÷èëè. ßê ïîÿñíèâ ïî-
ñàäîâåöü, ïîñòàíîâà ïðî ïîðó-
øåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè äî
íèõ òàê ³ íå ä³éøëà, òà é ñàìà
ñèòóàö³ÿ, çà éîãî ñëîâàìè, çà-
íàäòî “àáñóðäíà”, òîìó âîíè ¿¿
âèð³øèëè íå êîìåíòóâàòè. Â òîé
æå ÷àñ Âîëîäèìèð Ïîë³ùóê ïå-
ðåêîíóº, ùî ñïðàâó òàêè ïîðó-
øåíî ñë³ä÷èì â³ää³ëîì Äí³ïðîâ-

ñüêîãî ðàéóïðàâë³ííÿ, ïîñèëà-
þ÷èñü íà ïîâ³äîìëåííÿ ñòîëè÷-
íîãî Óïðàâë³ííÿ ïî áîðîòüá³ ç
åêîíîì³÷íîþ çëî÷èíí³ñòþ.

Òàê³ âèïàäêè â Óêðà¿í³, íà
æàëü, íå ïîîäèíîê³. Òîìó, ùîá
íå ïîòðàïèòè ó ïîä³áíó ñèòó-
àö³þ, â ì³ë³ö³¿ ðàäÿòü ñàìîìó
â³äñòåæóâàòè, êîìó, êóäè ³ çà ùî
ïëàòèòå. “Êîæåí ìåøêàíåöü
ñïëà÷óº êîøòè êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó íà îñíîâ³ äîãîâî-
ðó, äå ïðîïèñàíî âñ³ ñóìè. ßê-
ùî ÷îãîñü íå õî÷åòå ïëàòèòè,
íàïðèêëàä, çà ïðèáèðàííÿ 
ï³ä’¿çäó, òî ìîæåòå â³äìîâèòèñÿ
â³ä ö³º¿ ïîñëóãè, â³äïîâ³äíî, íå
îïëà÷óâàòè ¿¿, — êàæå Âîëîäè-
ìèð Ïîë³ùóê. — Òàêîæ ìîæíà
ïîïðîñèòè âàøå êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî äåòàëüíî ðîçïè-
ñàòè, ÷îìó ñàìå òàêó ñóìó âè
ñïëà÷óºòå çà òó ÷è ³íøó ïîñëó-
ãó. ßêùî áà÷èòå ÿê³ñü çëîâæè-
âàííÿ ç áîêó êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ÷è íåâèêîíàííÿ ÿêè-
õîñü óìîâ äîãîâîðó, òî ìàºòå

ïðàâî çâåðòàòèñÿ äî ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â òà ïðîêóðàòóðè,
ùîá âîíè çä³éñíèëè ïåðåâ³ðêó”.

×è ïîâåðíóòü ìåøêàíöÿì íå-
çàêîííî â³ä³áðàí³ ãðîø³, âèð³-
øóâàòèìå ñóä. Â³í æå âèçíà÷à-
òèìå ì³ðó ïîêàðàííÿ çëîâìèñ-
íèêàì.

Корисні онта ти:
Äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿

ùîäî äîñòîâ³ðíîñò³ íàðàõóâàíü
³ç ïèòàíü òàðèô³â ³ çàáîðãîâàíî-
ñò³ ñë³ä çâåðíóòèñÿ äî áóõãàëòå-
ð³¿ ñâîº¿ æèòëîâî¿ îðãàí³çàö³¿,
íîìåð ÿêî¿ ìîæíà ä³çíàòèñÿ â
ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ:

— Ãîëîñ³¿âñüêà 226-24-57
— Äàðíèöüêà 564-90-10
— Äåñíÿíñüêà 515-77-75
— Äí³ïðîâñüêà 559-10-73
— Îáîëîíñüêà 418-70-77
— Ïå÷åðñüêà 226-26-93
— Ïîä³ëüñüêà 226-20-26
— Ñâÿòîøèíñüêà 424-00-22
— Ñîëîì’ÿíñüêà 207-09-00
— Øåâ÷åíê³âñüêà 226-23-52

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

Êîëè “ñêà÷àòè”
îçíà÷àº “âêðàñòè”
Óêðà¿íñüê³ âèäàâö³ òà êíèãîðîçïîâñþäæóâà÷³
øîêîâàí³ ð³âíåì êíèæêîâîãî ï³ðàòñòâà
Îëüãà ÊÎÍÑÅÂÈ×
“Õðåùàòèê”

Я що раніше видавці бо-
ролися з неза онним др -
ом нижо , то нині дово-
диться пристосов ватися
до нової тенденції — лю-
ди все частіше ш ають
еле тронні версії х дож-
ньої літерат ри та підр ч-
ни ів. Я наслідо —
зростає іль ість сайтів,
я і неза онно пропон ють
“с ачати” потрібні ниж-
и.

Пірати ниж ово о
моря

Çà ³äåàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà â
Óêðà¿í³ òàê ñàìî ³äåàëüíî ïî÷ó-
âàþòüñÿ ò³, õòî áåç â³äîìà àâòîð³â
³ âèäàâíèöòâ äðóêóº êíèæêè. Á³ëü-
ø³ñòü óêðà¿íñüêî¿ õóäîæíüî¿ ë³òå-
ðàòóðè âèõîäèòü íàêëàäîì 2-4 òè-
ñÿ÷³ ïðèì³ðíèê³â Âèäàòè á³ëüøå
âèäàâíèöòâî ÷àñòî íå ìîæå ñîá³
äîçâîëèòè. À îò “÷îðíèé” òèðàæ
êíèæêè ìîæå ñòàíîâèòè êóäè á³ëü-
øå, áî ï³ðàòè íå ë³íóþòüñÿ “âèëîâ-
ëþâàòè” ç êíèæêîâîãî ìîðÿ íàé-
êðàùå. Íàïðèêëàä, îñòàíí³é ðî-
ìàí Ë³íè Êîñòåíêî, ÿêèé ³ òàê áóâ
âèäàíèé ùåäðèì íàêëàäîì, âñå æ
òàêè çàçíàâ çàç³õàíü. Ï³ðàòè âèãî-
òîâèëè ñâî¿ ïðèì³ðíèêè, â ÿêèõ
ÿê³ñòü ³ëþñòðàö³é íà îáêëàäèíö³,
ïîë³ãðàô³ÿ òà ïàï³ð âèÿâèëèñÿ ãåòü
ïîãàíèìè. Íå áàæàþ÷è ïëàòèòè
ðîÿëò³ (âèíàãîðîäó çà âèêîðèñòàí-
íÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ), íåäîáðîñî-
â³ñí³ á³çíåñìåíè ïîã³ðøóþòü ñèòó-
àö³þ íà óêðà¿íñüêîìó êíèæêîâî-
ìó ðèíêó. Ò³ëüêè îô³ö³éíî (â ïî-
ð³âíÿíí³ ç 2009 ðîêîì) ê³ëüê³ñòü

õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè çìåíøèëàñÿ
íà 12 %, à íàêëàäè — íà 11 %. Çà-
ãàëîì äèñòðèá’þòîðè íàçèâàþòü
öèôðó â 35 %, ÿêà ïîçíà÷àº çìåí-
øåííÿ òèðàæ³â õóäîæíüî¿ ë³òåðà-
òóðè.

Еле тронна
лихоман а

Åêñïåðòè âæå äàâíî çàçíà÷à-
þòü, ùî ïîïóëÿðí³ñòü åëåêòðîí-
íèõ ð³äåð³â çàâäàñòü çíà÷íèõ
çáèòê³â êíèæêîâ³é ³íäóñòð³¿. Àëå
â íàø³é äåðæàâ³ öå ÿâèùå ìàº
ñâî¿, îñîáëèâ³ îçíàêè.

“Â Óêðà¿í³ º âåëèêà ïðîáëåìà
ç øê³ëüíèìè ï³äðó÷íèêàìè. Ëþ-
äè íå ðîçóì³þòü, ùî åëåêòðîííèé
ï³äðó÷íèê — öå åëåêòðîííèé
êîíòåíò. Â ²íòåðíåò³ äóæå ëåãêî
ðîçïîâñþäæóâàòè íàâ÷àëüíó ë³òå-
ðàòóðó, ³ ìè íàïðàâèëè çâåðíåí-
íÿ äî Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè,
ÿêå ï³äïèñàëî 15 âèäàâíèöòâ, ïðî
òå, ùîá âëàäà ðîç³áðàëàñÿ ç ñàé-
òàìè, ÿê³ ïîøèðþþòü êíèæêè íå-
ñàíêö³îíîâàíî”, — çàÿâèâ Îëåê-
ñàíäð Àôîí³í, ïðåçèäåíò Óêðà¿í-
ñüêî¿ àñîö³àö³¿ âèäàâö³â ³ êíèãî-
ðîçïîâñþäæóâà÷³â íà êîíôåðåí-
ö³¿ “Ïàïåðîâà òà åëåêòðîííà êîí-
òðàôàêòíà êíèæêîâà ïðîäóêö³ÿ
ÿê çàãðîçà ³ñíóâàííþ ëåãàëüíîãî
íàö³îíàëüíîãî êíèãîâèäàííÿ”.

À Îëåêñàíäð Ïîëÿêîâ, ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð âèäàâíè÷î¿ ãðó-
ïè “BHV”, íàî÷íî ïîêàçàâ ïðè-
êëàäè íåçàêîííîãî ðîçì³ùåííÿ
êíèæîê íà åëåêòðîííèõ ðåñóðñàõ.
Íàïðèêëàä, áåç æîäíèõ âèïëàò àâ-
òîðàì ³ âèäàâöÿì êíèæêè ïîøè-
ðþþòü ñàéòè: shkola. ua, shodennik.
ua, loippo. lg. ua — ³ öå ò³ëüêè âåð-
øèíà àéñáåðãà. Ïðî ³íø³ â³ðòóàëü-
í³ ÷èòàëüí³, à òèì ïà÷å ïðî ôàé-
ëîîáì³ííèêè é ãîä³ êàçàòè.

Íàéñòðàøí³øå òå, ùî åëåêòðîí-
íà ëèõîìàíêà îõîïèëà íå ëèøå íå-

äîáðîñîâ³ñíèõ ðîçïîâñþäæóâà÷³â ³
êîðèñòóâà÷³â, à é âëàäó. Äîñòàòíüî
çãàäàòè ³í³ö³àòèâó çàáåçïå÷åííÿ
óêðà¿íñüêèõ øêîëÿð³â ïîêåòáóêà-
ìè (åëåêòðîííèìè êíèæêàìè
óêðà¿íñüêî¿ êîìïàí³¿ PocketBook).
Çàãàëîì ³äåÿ ñó÷àñíà, àëå ìîæëè-
âà ò³ëüêè ï³ñëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîá-
ëåì ³ç ï³ðàòñòâîì.

Вихід є
Ìîæíà âèîêðåìèòè òðè îñíîâ-

í³ ïðè÷èíè ³ñíóâàííÿ êîíòðàôàê-
òíî¿ êíèæêîâî¿ ïðîäóêö³¿: âèñîêà
ö³íà îðèã³íàëó, íåïðèñòîñîâàí³ñòü
âèäàâíèöòâ äî íîâèõ óìîâ ðèíêó
òà áàéäóæå ñòàâëåííÿ äåðæàâè äî
êíèãîâèäàííÿ. Çâ³ñíî, êíèæêà,
ÿêó âèäàñòü âèäàâíèöòâî, ìàº êðà-
ùó ÿê³ñòü. Àëå íèçüêèé ð³âåíü ñî-
ö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåí-
íÿ ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî ëþäè-
íà ñïåðøó äèâèòüñÿ íà ö³íó, à âæå
ïîò³ì íà ÿê³ñòü ³ îðèã³íàëüí³ñòü.
Ñâîºþ ÷åðãîþ, âèäàâíèöòâà ùå íå
äóæå ïåðåéìàþòüñÿ ñòâîðåííÿì
àëüòåðíàòèâè ï³ðàòñüêèì êíèæ-
êàì, ðîçðîáëÿþòü äóæå ìàëó ê³ëü-
ê³ñòü åëåêòðîííèõ âàð³àíò³â âèäàíü
³ çîâñ³ì íå ïðîäàþòü ¿õ ÷åðåç âëàñ-
íèé ñàéò ó ìåðåæ³. Âëàäà æ ñòâî-
ðþº ïðîãðàìè íà êøòàëò “Ñòî â³ä-
ñîòê³â” (âïðîâàäæåííÿ ó íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíèé ïðîöåñ çàãàëüíîîñ-
â³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³íôîð-
ìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëî-
ã³é) ÷è ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êà-
ö³éíó îñâ³òíþ ìåðåæó íàö³îíàëü-
íîãî ð³âíÿ “Â³äêðèòèé ñâ³ò”, àëå
çîâñ³ì íå äîïîìàãàº âèäàâöÿì áî-
ðîòèñÿ ç òèìè ïðîáëåìàìè, ÿê³
âæå º. Òà íàéá³ëüøèì ïîì³÷íè-
êîì ìîæå ñòàòè ñóñï³ëüñòâî. Êî-
ëè êîæíà ëþäèíà áóäå ðîçóì³òè,
ùî áåçïëàòíî “ñêà÷óþ÷è” êíèæ-
êó, âîíà ôàêòè÷íî “êðàäå” ³íòå-
ëåêòóàëüíó âëàñí³ñòü, âèõ³ä ³ç ñè-
òóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, ìîæíà áóäå
çíàéòè çíà÷íî øâèäøå

Відповіді на росворд

По оризонталі: 1. плед 3. с д 5. шейх 7. ре ламент 9. рем
10. сейм 11. ватра 13. Степан 14. шедевр 16. атрен 18. по рій
19. талан 20. фра 22. сміх 24. романти а 25. єнот 26. а т 27. талі

По верти алі: 1. пол 2. джем 3. с лтан 4. демарш 5. шанс
6. храм 7. реперт ар 8. теле рама 11. валет 12. аерон 13. сі
15. рій 17. наваха 18. паштет 20. фойє 21. орт 22. с ит 23. хобі

Інформація Інстит т ібернети и
ім. В.М. Гл ш ова НАНУ

про проведення он рс на право оренди нер хомо о майна

(Розпорядження Президії НАН У раїни №418 від 24.06.2011р.)
Адреса: 03680, МСП, м. Київ-187, проспе т А адемі а Гл ш ова, 40

1. Нежитлове приміщення, орп с №1/1-1, дах — за альною площею 10,0 м2

Стартова ціна — 928,75 рн за 1м2 в місяць (при мінімальній орендній став-
ці —15%). Мета — розміщення антен на дах .

2. Нежитлове приміщення, орп с №1/1-1, технічний поверх — за альною пло-
щею 11,7 м2. Стартова ціна — 83,33 рн за 1м2 в місяць (при мінімальній
орендній ставці — 30%). Можлива мета ви ористання приміщень — розмі-
щения апарат ри для антен.

3. Нежитлове приміщення, орп с №1/1-2, приміщення — за альною площею
115,0 м2. Стартова ціна — 58,04 рн за 1м2 в місяць (при мінімальній орен-
дній ставці —18%), Можлива мета — ма азин-с лад.

4. Нежитлове приміщення, орп с№2/2-3 ім. 210— за альною площею 15,0 м2.
Стартова ціна — 35,56 рн (при мінімальній орендній ставці —10%). Мож-
лива мета ви ористання — приватний навчальний за лад.

5. Нежитлове приміщення, орп с№2/2-4, ім. 243— за альною площею 15,0 м2.
Стартова ціна — 35,56 рн (при мінімальній орендній ставці —10%). Мож-
лива мета ви ористання — приватний навчальний за лад.

6. Нежитлове приміщення, с лад — за альною площею 237,54 м2. Стартова
ціна — 25,95 рн (при мінімальній орендній ставці —18%). Можлива мета
ви ористання — рамниця-с лад.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимо чинно-

о за онодавства У раїни. Ціна оренди надана без ПДВ сплати за ом наль-
ні та інші посл и.
Кон рс відб деться 15 липня 2011р. об 11.00.

Умови он рс : Найбільша запропонована ціна орендної плати. У ладен-
ня до овор оренди за типовим зраз ом НАН У раїни. Страх вання майна на
весь термін оренди на ористь “Орендодавця”. Дотримання вимо е спл а-
тації об’є та та правил вн трішньо о розпоряд . Відш од вання .перемож-
цем он рс витрат за незалежн оцін вартості майна та п блі ацію о оло-
шення про проведення он рс . Сплата авансово о платеж за два місяці
оренди.

Списо необхідних до ментів для часті он рсі можна отрима-
ти за тел. 044-5262219.

Управління житлово- ом нально о осподарства
Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
— оловно о спеціаліста відділ приватизації державно о житлово о фонд ;
— провідно о спеціаліста відділ е ономічно о аналіз та б х алтерсь ої звітності.
Вимо и: вища освіта, стаж роботи.
Звертатися за адресою: м. Київ, в л. Мос овсь а, 37/2, імн. 11,

тел. 254-50-35.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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в л. Володимирсь а, 46 9 103,50 0,05 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 40/2 3 34,50 0,05 дорожні зна и

в л. Артема, 82 6 69,00 0,04 дорожні зна и

в л. Б. Хмельниць о о, 53 5 57,50 0,04 дорожні зна и

в л. Ба ов тівсь а, 12 3 34,50 0,03 дорожні зна и

в л. Б. Хмельниць о о, 39 3 34,50 0,04 дорожні зна и

в л. Глибочиць а, 44 7 80,50 0,04 дорожні зна и

пров. Рильсь ий, 5 3 34,50 0,04 дорожні зна и

в л. Вєтрова, 5 3 34,50 0,04 дорожні зна и

в л. Са са ансь о о, 112а 3 34,50 0,04 дорожні зна и

в л. Де тярівсь а, 51 4 46,00 0,04 дорожні зна и

в л. Б. Хмельниць о о, 17/52 14 161,00 0,04 дорожні зна и

пров. Рильсь ий, 1-б/20 3 34,50 0,04 дорожні зна и

в л. Дмитрівсь а, 69 3 34,50 0,04 дорожні зна и

пров. Рильсь о о, 1-б/20 3 34,50 0,04 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 47 4 46,00 0,05 дорожні зна и

в л. Воровсь о о, 2-4 10 115,00 0,04 дорожні зна и

в л. О. Гончара, 15/3 2 23,00 0,04 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 38 8 92,00 0,05 дорожні зна и

в л. О. Гончара, 57б 4 46,00 0,04 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 52/17 4 46,00 0,04 дорожні зна и

в л. Рейтарсь а, 28 1 11,50 0,04 дорожні зна и

в л. Т р енєвсь а, 76-78 4 46,00 0,04 дорожні зна и

в л. Ярославів Вал, 23 8 92,00 0,04 дорожні зна и

в л. Б. Хмельниць о о, 32 2 23,00 0,04 дорожні зна и

в л. Лисен а, 10/30 2 23,00 0,04 дорожні зна и

в л. І. Фран а, 4б 10 115,00 0,05 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 85 30 345,00 0,04 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 36 1 11,50 0,04 дорожні зна и

пров. Рильсь ий, 6 14 161,00 0,04 дорожні зна и

в л. Довжен а, 3 2 23,00 0,04 дорожні зна и

в л. В. Чорновола, 25 3 34,50 0,04 дорожні зна и

в л. Т р енєвсь а, 55 6 69,00 0,04 дорожні зна и

в л. Ірпінсь а, 5/24 5 57,50 0,03 дорожні зна и

в л. Котовсь о о, 11 15 172,50 0,03 дорожні зна и

в л. Малопідвальна, 29 (двір) 2 23,00 0,05 дорожні зна и

в л. Де тярівсь а, 51-53 61 701,50 0,04 дорожні зна и

в л. Прорізна, 8 2 23,00 0,04 дорожні зна и

в л. П ш інсь а, 11 2 23,00 0,04 дорожні зна и

б льв. Т. Шевчен а/в л. П ш інсь а, 8/26 12 138,00 0,05 дорожні зна и

б льв. Т. Шевчен а/в л. П ш інсь а, 5-7/29 13 149,50 0,05 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 55-57 10 115,00 0,05 дорожні зна и

б льв. Т. Шевчен а, 2 2 23,00 0,05 дорожні зна и

б льв. Т. Шевчен а, 36/16-38/40 5 57,50 0,04 дорожні зна и

б льв. Т. Шевчен а, 2/54 8 92,00 0,05 дорожні зна и

в л. Володимирсь а, 42 10 115,00 0,05 дорожні зна и

в л. Артема, 25-27 5 57,50 0,04 дорожні зна и

в л. Артема, 20 5 57,50 0,04 дорожні зна и

в л. Са са ансь о о, 115 10 115,00 0,04 дорожні зна и

в л. Са са ансь о о, 115а 14 161,00 0,04 дорожні зна и

в л. Б. Хмельниць о о, 63 5 57,50 0,04 дорожні зна и

в л. Б. Хмельниць о о, 57-57Б 10 115,00 0,04 дорожні зна и

в л. Б. Хмельниць о о, 30/10 1 11,50 0,04 дорожні зна и

в л. Б. Хмельниць о о, 19-21а 7 80,50 0,04 дорожні зна и

в л. С. Петлюри, 27 25 287,50 0,04 дорожні зна и

в л. Салютна, 4а-14/51 22 253,00 0,03 дорожні зна и

в л. Жилянсь а - в л. С. Петлюри 34 391,00 0,04 дорожні зна и

в л. Борща івсь а, 2-8 62 713,00 0,04 дорожні зна и

в л. С.Перовсь ої (навпроти стадіон ) 28 322,00 0,04 дорожні зна и

в л. Тимофєєвої, 3 16 184,00 0,04 дорожні зна и

просп. Перемо и, 34 40 460,00 0,04 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 120б 10 115,00 0,04 дорожні зна и

в л. Артема, 9в 10 115,00 0,04 дорожні зна и

в л. Андр щен а (з обох бо ів) 90 1035,00 0,04 дорожні зна и

в л. Б. Хмельниць о о, 12а 50 575,00 0,05 дорожні зна и

в л. Борща івсь а, 2-6 80 920,00 0,04 дорожні зна и

в л. Вєтрова, 1-9 85 977,50 0,04 дорожні зна и

в л. Вєтрова (парна сторона в лиці) 50 575,00 0,04 дорожні зна и

в л. Воровсь о о, 26 19 218,50 0,04 дорожні зна и

в л. Глибочиць а, 17в 60 690,00 0,04 дорожні зна и

в л. Гончара, 34 35 402,50 0,04 дорожні зна и

в л. Греч а, 7 38 437,00 0,03 дорожні зна и

в л. Дмитрівсь а, 18/24 45 517,50 0,04 дорожні зна и

в л. Де тярівсь а, 53а 25 287,50 0,04 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 120б 15 172,50 0,04 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 99 10 115,00 0,04 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 75 10 115,00 0,04 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 59 20 230,00 0,04 дорожні зна и

в л. Жилянсь а, 88 44 506,00 0,04 дорожні зна и

в л. Злато стівсь а, 11 15 172,50 0,04 дорожні зна и

в л. Злато стівсь а, 34-42 18 207,00 0,04 дорожні зна и

в л. Комінтерн , 27 40 460,00 0,04 дорожні зна и

просп. Перемо и, 34 60 690,00 0,04 дорожні зна и

просп. Перемо и, 54 70 805,00 0,03 дорожні зна и

в л. Перовсь ої, 11 30 345,00 0,04 дорожні зна и

в л. Тимофєєвої 60 690,00 0,04 дорожні зна и

в л. Т полєва, 30 30 345,00 0,03 дорожні зна и

в л. Т р енєвсь а, 8-14 300 3450,00 0,04 дорожні зна и

в л. Шол ден а 60 690,00 0,04 дорожні зна и

в л. Щерба ова, 1 30 345,00 0,03 дорожні зна и

в л. О. Гончара, 67 4 46,00 0,04 дорожні зна и

в л. Ірпінсь а, 5/24 5 57,50 0,03 дорожні зна и

в л. Ч. Белінсь о о, 54 5 57,50 0,04 дорожні зна и

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київсь ої місь ої ради Г.Гере а

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київсь ої місь ої ради Г.Гере а

Межі територіальних зон платних засобів пар вання

І територіальна зона

межах в лиць та площ:
пл. Європейсь а,
в л. Трьохсвятительсь а,
в л. Михайлівсь а,
в л. Вели а Житомирсь а,
в л. Володимирсь а,
в л. Льва Толсто о,
пл. Льва Толсто о,
в л. Вели а Василь івсь а,
в л. Са са ансь о о,
в л. Еспланадна,
в л. Басейна,
в л. Шов овична,
в л. Гр шевсь о о,
пл. Європейсь а

ІІ територіальна зона

межах в лиць та площ:
в л. Набережно-Хрещатиць а,
в л. Ярославсь а,
пров. Ярославсь ий,
в л. Нижній Вал,
в л. Глибочиць а,
в л. Артема,
в л. Мельни ова,
в л. О.Телі и,
в л. Довжен а,
в л. Інд стріальна,
б льв. Чо олівсь ий,
просп. Червонозоряний,
пл. Мос овсь а,
б льв. Др жби Народів,
Набережне шосе,
в л. Набережно-Хрещатиць а

ІІІ територіальна зона в лиці м. Києва від меж ІІ територіальної зони до меж
м. Києва

Таблиця № 2 до додатка 3
до рішення Київської міської ради

від 23.06.2011  №242/5629

Межі територіальних зон міста Києва для визначення ставок збору 
за місця  паркування транспортних засобів

Додаток 4
до рішення Київської міської ради

від 23.06.2011  №242/5629

ПОЛОЖЕННЯ
про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

І. Порядок придбання та використання торгового патенту
1.1. Торговий патент — державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької

діяльності та користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору. 
1.2.1. Для провадження передбачених цим Положенням видів підприємницької діяльності, суб'єкт господарювання подає

до органу Державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту у порядку,
встановленому Податковим кодексом України. 

1.2.2. Торговий патент видається особисто фізичній особі ( підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою,
під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата. 

1.2.3. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку. 
У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту у порядку,

встановленому Податковим кодексом України. 
1.2.4. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними

цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаваються
суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу. 

1.2.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними
цінностями торгові патенти придбаваються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг,
пункту обміну іноземної валюти. 

1.2.6. У разі проведення ярмарків, виставок(продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією
та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбаває короткотерміновий торговий патент. 

1.2.7. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбавається для кожного окремого грального місця.
Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбавається окремо для кожного
з них. 

1.2.8. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом Державної податкової
служби.

1.3. Порядок використання торгового патенту.
1.3.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений: 
на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності — біля реєстратора розрахункових операцій; 
на фронтальній вітрині малої архітектурної форми; 
на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках

та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях; 
у пунктах обміну іноземної валюти; 
у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри. 
1.3.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду. Дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені

копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у
відповідальної особи суб'єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов'язана надавати
його для огляду уповноваженим законом особам.

1.3.3. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта
господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. 

1.3.4. Передача торгового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб'єкта
не дозволяється. 

1.3.5. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної
мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України. 

ІІ. Платники збору
Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи ( підприємці), їх відокремлені підрозділи,

які отримують в установленому цим Положенням порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності: 
а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів; 
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України; 
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти; 
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей). 
ІІІ. Суб'єкти господарювання, що не є платниками збору
Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб'єкти

господарювання: 
а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності; 

Закінчення додатків до рішення Київської міської ради від 23.06.2011р. № 242/5629. Початок 1, 5 липня.
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б)  фізичні особи ( підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності; 
в) фізичні особи ( підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній,

дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді,
так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва; 

ґ) фізичні особи ( підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного
майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік; 

д) суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із
законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією,
виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами
( інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці; 

е) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів
вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і
кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого
харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші
продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу
населенню; 

є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними
у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать
такому суб'єкту; 

ж) суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо
подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари,
макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки); 

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно(виробничій сфері (ресторанне
господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та
організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах. 

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні
та відеоігри. 

ІV. Пільговий торговий патент
4.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких

товарів (незалежно від країни їх походження): 
а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування,

технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів; 
б) товари військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і

військових навчальних закладів; 
в) насіння та посадковий матеріал овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та

картоплі; 
г) сірники; 
ґ) термометри та індивідуальні діагностичні прилади. 
4.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких

товарів вітчизняного виробництва: 
а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена

з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери
управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, і фурнітура до них; 

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим
центральним органом виконавчої влади у сфері культури; 

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше
медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно(гігієнічних виробів із целюлози або її замінників,
ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби
реабілітації інвалідів; 

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське; 
ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова

для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у
житлових та/або нежитлових приміщеннях; 

д) проїзні квитки; 
е) зошити. 
4.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних

видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в
установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що
видаються юридичними особами ( резидентами України. 

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього пункту, платники збору можуть одночасно здійснювати
продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни,
мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники
для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і
напівдорогоцінних металів. 

V. Ставка збору
5.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється з

розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня
календарного року (далі ( мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту
продажу товарів (зон, що враховують місцерозташування суб'єктів підприємницької діяльності у місті Києві (табл.1)) та
асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг згідно з диференційованими ставками збору
за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг (табл.2).

5.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно(роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних
і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в таких
межах ( від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

5.3. У разі якщо пункти продажу товарів (надання послуг) розташовані в курортній місцевості або на території, прилеглій
до митниці, інших пунктів переміщення через митний кордон, ставка збору збільшується від встановленої в пункті 5.2 цього
розділу, але не більш як 0,4 розміру мінімальної заробітної плати. 

5.4. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на
стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в межах від 0,08 до
0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу. 

5.5. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної
заробітної плати. 

5.6. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить: 
5.6.1. для використання грального автомата (грального автомата "кран(машина", грального автомата, на якому проводяться

дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) ( розмір мінімальної
заробітної плати; 

5.6.2. для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона,
монети або без них, ( розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку); 

5.6.4. для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів
для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, ( розмір мінімальної заробітної плати за кожний
стіл для більярда; 

5.6.5. для проведення інших оплатних розважальних ігор ( розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне
місце. 

5.7. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється
в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

5.8. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один
день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати. 

5.9. Ставки збору, визначені відповідно до цього розділу, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок
і більше округляється до однієї гривні). 

VІ. Порядок та строки сплати збору
6.1. Порядок сплати збору платниками збору, які: 
а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) ( збір сплачується

за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг; 

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями ( за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти; 
в) здійснюють діяльність у сфері розваг ( за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг; 
г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу ( за місцем реєстрації таких платників; 
ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках(продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією

та продажем товарів, ( за місцем провадження такої діяльності. 
6.2. Строки сплати збору: 
а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту ( не пізніш як за один

календарний день до початку провадження такої діяльності; 
б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового

патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями ( щомісяця не пізніше 15 числа,
який передує звітному місяцю; 

в) за здійснення діяльності у сфері розваг ( щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу. 
6.3. Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму

збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць
(квартал) його дії. 

6.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року. 
6.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з

положеннями  Податкового кодексу України. 
VІІ. Відповідальність платників  та контроль податкових органів
Суб'єкти господарювання, що проводять торговельну діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями,

діяльність у сфері розваг та надають платні послуги за порушення порядку отримання і використання торгового патенту та
несплату (неперерахування) суб'єктом господарювання сум збору сплачують штрафи згідно із статтею 125 Податкового
кодексу України.

VІІІ. Строки дії торгового патенту
8.1. Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення

діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців. 
8.2. Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п'ятнадцяти календарних днів. 
8.3. Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів. 
8.4. У разі невнесення суб'єктом господарювання збору у встановлений розділом VIII цього положення строк, дія такого

патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення. 
8.5. Суб'єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до Податкового кодексу України підлягає

патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу Державної
податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу Державної податкової служби, який його видав,
а суб'єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору. 

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київсь ої місь ої ради Г.Гере а

Таблиця № 1 до додатка 4
до рішення Київської міської ради

від 23.06.2011  №242/5629

Зони, 
що враховують місцерозташування 

суб'єктів підприємницької діяльності у місті Києві 
Центр міста: вулиці Хрещатик, Пушкінська (від пл. Льва Толстого до вул. Прорізної), Червоноармійська (до вул.

Тельмана), Богдана Хмельницького (до вул. Михайла Коцюбинського), Прорізна, Бориса Грінченка, майдан Незалежності,
Володимирська (від вул. Льва Толстого до вул. Великої Житомирської), вул. Архітектора Городецького, вул. Інститутська
(від вул. Хрещатик до вул. Банківської), вул. Лютеранська, Музейний пров., Крутий узвіз (до вул. Круглоуніверситетської),
вул. Круглоуніверситетська (до пров. Дзержинського), Бессарабська пл., вул. Шота Руставелі, вул. Льва Толстого (до вул.
Горького), Саксаганського (між вулицями Горького та Шота Руставелі), Фізкультурна (між вулицями Горького та
Червоноармійською), вул. Заньковецької, вул. Жилянська (між вулицями Горького та Шота Руставелі), вул. Терещенківська,
Басейна, бульвар Шевченка (від Бессарабської пл. до пл. Перемоги), вулиці Червоноармійська, Саксаганського, Жилянська,
Богдана Хмельницького, Володимирська, Фізкультурна, Інститутська, Крутий узвіз, Круглоуніверситетська (в частині, що не
ввійшла до ядра), Кропивницького, Ярославів Вал, бульв. Лесі Українки (до Печерського мосту), вулиці Софіївська, Мала
Житомирська, Трьохсвятительська, Михайлівська, пров. Шевченка, вул. Велика Житомирська, Костьольна, пров. Рильського,
вул. Олеся Гончара. Пров. Георгіївський, вулиці Івана Франка, Чапаєва, Пирогова, Леонтовича, Льва Толстого, Федорова,
Ульянових, Щорса, Велика Либідська, Тельмана, Стрілецька, Десятинна, Михайла Грушевського, Академіка Богомольця,
Липська, Шовковична, Пилипа Орлика, Московська, Кутузова, Кловський узвіз, Печерський узвіз, Різницька, Рибальська,
Гусовського, Панаса Мирного, вулиці Немировича(Данченка, Лєскова, Арсенальна, Еспланадна, Кловська, Горького, Лисенка,
Тарасівська, Комінтерну, Михайлівська пл., просп. Перемоги (до вул. Політехнічної), вул. Андрющенка, вул. Шолуденка (від
просп. Перемоги до вул. Андрющенка), вул. Косіора, вул. Артема, Львівська пл., вул. Павлівська, вул. Юрія Коцюбинського,
вул. Воровського, вул. Михайла Коцюбинського, Чехівський пров., вул. Лисенка, вул. Рейтарська, вул. Малопідвальна,
вулиці Гоголівська, Тургенєвська, Дмитрівська (від вул. Косіора до пл. Перемоги), Володарського, Повітрофлотський просп.
(до Севастопольської пл.). 

Межі першої зони: (входять всі вулиці, які не ввійшли до ядра та центру) ( від моста ім. Патона по бульв. Дружби
Народів, Московській пл., Червонозоряному просп., вул. Кіровоградській, Протасовому Яру, Клінічній, Народній,
Севастопольській пл., вул. Смілянській, Ушинського, Індустріальній, Олександра Довженка, Олени Теліги до просп. Червоних
козаків по вул. Новокостянтинівській, Набережно(Луговій, Набережно(Хрещатицькій, Набережному шосе до бульв. Дружби
Народів. 

Межі другої зони % вулиці, що знаходяться за межею першої зони: масиви Лівобережний, Русанівка, від
Ленінградської пл. по Харківському шосе, вул. Привокзальній, Бориспільській, Вересневій, Тростянецькій, знову по
Харківському шосе, Харківській пл., просп. Миколи Бажана, вул. Промисловій, Столичному шосе, вул. Академіка Заболотного,
Великій кільцевій дорозі, просп. Перемоги, вул. Ушакова, Уборевича, Наумова, просп. Академіка Палладіна, вул. Синьоозерній,
просп. Правди, просп. Рад. України, вул. Косенка, Семашка, Мінському просп., вул. Юрія Кондратюка, Майорова, Полярній,
Лисенка, Великій окружній, Богатирській, Озерній, Північній, просп. Героїв Сталінграда через Московський міст по вулиці
Генерала Ватутіна, вулиці Кібальчича, Курнатовського, Червоноградській, Бакинських комісарів, Празькій до Ленінградської
пл., масиви Теремки(1, Кібернетичний центр. 

До зон входять також вулиці, які їх обмежують.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київсь ої місь ої ради Г.Гере а

Таблиця № 2 до додатка 4
до рішення Київської міської ради

від 23.06.2011 № 242/5629

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ СТАВКИ
збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання

платних послуг

№
п/п

Вид посл Центр
міста

I зона II зона

1. Тор овельна діяльність за отів ові ошти, інші отів ові платіжні засоби та з
ви ористанням редитних арто

1.1. Оптові бази, с лади-ма азини або інші приміщення, я і ви ористов ються
для здійснення оптової тор івлі

Для всіх зон міста 0,4

1.2. Ма азини та інші тор ові точ и, я і знаходяться в о ремих приміщеннях,
б дівлях або їх частинах і мають тор овельний зал для по пців або
ви ористов ють для тор івлі йо о частин (по тор івлі продовольчими
товарами)

1.2.1. В я их реаліз ються ал о ольні напої та тютюнові вироби Для всіх зон міста 0,4
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1.2.2. Без реалізації ал о ольних напоїв та тютюнових виробів Для всіх зон міста 0,4

1.3. Ма азини та інші тор ові точ и, я і знаходяться в о ремих приміщеннях,
б дівлях або їх частинах і мають тор овельний зал для по пців або
ви ористов ють для тор івлі йо о частин (по тор івлі непродовольчими
товарами)

1.3.1. Універма и Для всіх зон міста 0,4

1.3.2. По тор івлі а діо-, відеотехні ою; поб товими приладами; засобами зв'яз ;
іно-, фототехні ою; авто-, мототоварами; доро оцінними металами та
амінням; меблями; х тром; одя ом та вз ттям; б дматеріалами

Для всіх зон міста 0,4

1.3.3. По тор івлі а діо-, відеотехні ою; поб товими приладами; іно-,
фототехні ою; засобами зв'яз ; авто-, мототоварами; доро оцінними
металами та амінням; меблями; х тром; одя ом та вз ттям; б дматеріалами
( разі реалізації товарів ви лючно вітчизняно о виробництва)

Для всіх зон міста 0,4

1.3.4. По тор івлі ниж овою прод цією ( разі реалізації прод ції ви лючно
вітчизняних видавництв)

0,28 0,26 0,23

1.3.5. По тор івлі ниж овою прод цією (ви лючно іноземними ниж ами) Для всіх зон міста 0,4

1.3.6. Інші ма азини та тор ові точ и, я і знаходяться в о ремих приміщеннях,
б дівлях або їх частинах і мають тор овельний зал для по пців або
ви ористов ють для тор івлі йо о частин

Для всіх зон міста 0,4

1.3.7. Інші ма азини та тор ові точ и, я і знаходяться в о ремих приміщеннях,
б дівлях або їх частинах і мають тор овельний зал для по пців або
ви ористов ють для тор івлі йо о частин ( разі реалізації товарів ви лючно
вітчизняно о виробництва)

0,30 0,25 0,20

1.4. Спеціалізовані ма азини по обсл ов ванню піль ових ате орій по пців
(ветеранів війни, хворих на ц ровий діабет, дитячо о харч вання,
ба атодітних сімей та інші)

Для всіх зон міста 0,13

1.5. Спеціалізовані ма азини "Опти а", в я их реаліз ється о лярна опти а
та с п тні товари до неї

Для всіх зон міста 0,4

1.5.1. Спеціалізовані ма азини "Опти а", в я их реаліз ється о лярна опти а за
соціальними цінами

0,19 0,16 0,13

1.6. Кіос и, палат и та інші малі архіте т рні форми, я і займають о ремі
приміщення, але не мають вб довано о тор овельно о зал для по пців

0,4 0,32 0,3

1.7. Автома азини, розвоз и та інші види перес вної тор овельної мережі Для всіх зон міста 0,4

1.8. Лот и, прилав и та інші види тор ових точо відведених для тор овельної
діяльності місцях

0,4 0,35 0,3

1.9. Стаціонарні, мало абаритні і перес вні автозаправні станції, заправні п н ти,
я і здійснюють тор івлю нафтопрод тами та стисн тим азом

Для всіх зон міста 0,4

1.10. Фабри и- хні, фабри и-за отівельні, цехи по ви отовленню
напівфабри атів, цехи- ондитерсь і

0,4 0,35 0,3

1.11. Ресторани, бари Для всіх зон міста 0,4

1.12. Кафе Для всіх зон міста 0,4

1.13. Їдальні та за сочні за альнодост пної мережі 0,4 0,35 0,3

1.14. Їдальні та б фети за рито о тип 0,32 0,30 0,28

1.15. Павільйони, від риті літні майданчи и, іос и, інші п н ти ромадсь о о
харч вання

0,4 0,35 0,30

2. Діяльність з надання поб тових посл за отів ові ошти, а та ож з
ви ористанням інших форм розрах н ів, в лючаючи редитні арт и

2.1. Ви отовлення чохлів сіх видів, навісів, тентів тощо ( од 01.024.03), штор,
занавісо , драпірово ( од 01.024.04 )

Для всіх зон міста 0,4

2.2. Посл и з ремонт радіотелевізійної та іншої а діо- та відеоапарат ри
( од 01.080.01 - 01.080.66 )

Для всіх зон міста 0,4

2.3. Заміна елементів живлення одинни ів ( од 01.091.13) 0,4 0,35 0,30

2.4. Ви отовлення ювелірних виробів з доро оцінних металів та доро оцінно о
аміння/обр чо за індивід альним замовленням ( од 01.100.01 - 01.100.06),
обмін лом доро оцінних металів на раніше ви отовлені ювелірні вироби
(01.100.12); посл и з ремонт ювелірних виробів ( од 01.110.01 - 01.110.09)

Для всіх зон міста 0,4

2.5. Ви отовлення металовиробів/о орож, ратів, пор чнів за індивід альним
замовленням ( од 01.094.01 - 01.094.08), посл и з ремонт інших
предметів особисто о орист вання, домашньо о вжит та металовиробів
( од 01.094.11 - 01.094.10 , 01.095.12 - 01.095.16, 01.095.28, 01.095.29 )

Для всіх зон міста 0,4

2.6. Технічне обсл ов вання та ремонт автомобілів, мотоци лів, моторолерів і
мопедів за індивід альним замовленням ( од 01.070.01 - 01.070.03,
01.070.06 - 01.070.25, 01.071.01, 01.071.02)

Для всіх зон міста 0,4

2.7. Б дівництво житла за індивід альним замовленням ( од 01.060.01,
01.060.02, 01.060.03 (заводсь о о ви отовлення), 01.060.04 - 01.060.14,
01.060.15 ( рім металевих), 01.060.16 - 01.060.25

Для всіх зон міста 0,4

Посл и з ремонт житла за індивід альним замовленням ( од 01.061.01 -
01.061.13, 01.061.14 ( рім металевих), 01.061.15)

Для всіх зон міста 0,4

2.8. Посл и пер арень ( од 01.180.10 - 01.180.31, 01.180.40 - 01.180.77,
01.181.81)

Для всіх зон міста 0,4

2.8.1. Пер арні, що визначені місцевими ор анами для обсл ов вання соціально
незахищених ате орій населення

0,21 0,16 0,13

2.9. Про ат а діо-, відео асет, CD-дис ів ( од 01.130.02, 01.130.03) 0,28 0,26 0,23

2.10. Посл и з про ат спортивних і т ристичних виробів, наметів, про лян ових
човнів, лижно о спорядження, ра ето , овзанів, дво олісних велосипедів,
дельтапланів, пар сних дощо , водних лиж ( од 01.130.09); транспортних
засобів, мотоци лів, моторолерів, мопедів, ле ових і вантажних автомобілів,
причепів до автомобілів та інших пристроїв ( од 01.130.10)

Для всіх зон міста 0,4

2.11. Про ат весільно о та рочисто о одя , а та ож предметів атриб ти и ( од
01.130.22)

Для всіх зон міста 0,4

2.12. Посл и з ви онання фоторобіт ( од 01.140.01 - 01.140.12); посл и з
оброблення фотоматеріалів ( од 01.141.01 - 01.141.09, 01.141.11 -
01.141.19)

Для всіх зон міста 0,4

2.13. Посл и з тираж вання зв озаписів за індивід альним замовленням ( од
01.240.00); посл и з тираж вання відеозаписів за індивід альним
замовленням ( од 01.241.00)

Для всіх зон міста 0,4

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київсь ої місь ої ради Г.Гере а

Про затвердження договору позики між Київською 
міською радою та компанією "Київ Файненс ПіЕлСі" (Kyiv

Finance PLC)та інших договорів, угод та документів, 
що пов’язані із зазначеним договором позики

Рішення Київської міської ради № 360/5747 від 5 липня 2011 року

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої статті 42 Закону Укра%
їни "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 29 рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385 "Про
бюджет міста Києва на 2011 рік" (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київради від 24.02.11
№ 55/5442, від 28.04.11 №158/5545, від 25.05.11 № 236/2623 та від 23.06.11 № 240/5627), рішення Ки%
ївради від 25.05.11 № 234/2621 "Про здійснення в 2011 році зовнішнього запозичення до бюджету міс%
та Києва" (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради від 23.06.11 № 243/5630) та у зв'яз%
ку зі здійсненням Київською міською радою зовнішнього запозичення шляхом укладення договору пози%
ки, позика за яким фінансується шляхом випуску іноземним кредитором від імені позичальника цінних па%
перів на міжнародних ринках капіталу, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити договір позики (Loan Agreement), укла(
дений Київським міським головою від імені Київської місь(
кої ради з кредитором — компанією "Київ Файненс ПіЕл(
Сі" (Kyiv Finance PLC) 4 липня 2011 року, а також пов’яза(

ні з зазначеним договором позики договір про підписку
(Subscription Agreement), договір про відшкодування та
компенсацію агентам (Agency Indemnification and Compen(
sation Agreement), договір про відшкодування та компен(

сацію довірчому управителю (Trustee Indemnification and
Compensation Agreement), договір про надання корпоратив(
них послуг (Corporate Services Agreement) та інші догово(
ри, укладені Київським міським головою від імені Київської
міської ради 4 липня 2011 року, та інші договори, угоди
та документи, що пов’язані з зазначеними договором по(
зики та договором про підписку та необхідні для здійснен(
ня зовнішнього запозичення до бюджету міста Києва в
2011 році, а також затвердити всі операції, що здійсню(

ються на підставі зазначеного договору позики або інших
вищезазначених договорів, угод та документів або у зв'яз(
ку з ними.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по(
стійну комісію з питань бюджету та соціально(економічно(
го розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про реорганізацію Головного управління цінової політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 260/5647 від 23 червня 2011 року

Відповідно до статей 104, 106, 108 Цивільного кодексу України, статті 10 Закону України "Про столи%
цю України — місто%герой Київ", пункту 6 частини першої статті 26, статті 54 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", з метою оптимізації структури виконавчого органу Київської міської ради (Ки%
ївської міської державної адміністрації) для здійснення ним функцій органу місцевого самоврядування та
місцевого органу виконавчої влади Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати Головне управління цінової політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь(
кої державної адміністрації) шляхом перетворення в Управ(
ління цінової політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Встановити, що Управління цінової політики Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) є
правонаступником реорганізованого Головного управління
цінової політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

3. Внести зміни до рішення Київради від 27.05.10
№ 805/4243 "Про оптимізацію структури виконавчого орга(
ну Київради (Київської міської державної адміністрації)", а
саме: в позиції № 20 додатка до рішення слова "Головне
управління цінової політики" замінити словами "Управління
цінової політики".

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

4.1. Здійснити організаційно(правові заходи щодо вико(
нання пункту 1 цього рішення.

4.2. Привести свої нормативно(правові акти у відповід(
ність із цим рішенням.

5. Київському міському голові затвердити граничну чи(
сельність Управління цінової політики виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації).

6. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради "Хрещатик".

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ви(
конавчий орган Київської міської ради (Київську міську дер(
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про дострокове припинення повноважень депутата 
Київської міської ради БарановаMМохорта С. М.

Рішення Київської міської ради № 244/5631 від 23 червня 2011 року

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 26, частини першої статті 49 Закону України "Про місце%
ве самоврядування в Україні", пункту 2 частини другої статті 5 Закону України "Про статус депутатів міс%
цевих рад", статті З Закону України "Про статус народного депутата України", враховуючи особисту заяву
Баранова%Мохорта С. М. від 20.05.11, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома, що відповідно до постанови Цен(
тральної виборчої комісії від 30.05.11 № 75 Баранова(Мо(
хорта Сергія Миколайовича зареєстровано народним депу(
татом України і відповідно до пункту 4 частини першої стат(
ті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" йо(
го повноваження припиняються достроково без прийняття
Київрадою рішення.

2. Це рішення направити до Київської міської територі(
альної виборчої комісії.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на за(
ступника міського голови — секретаря Київради.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання Центральному вузлу зв'язку Державної 
прикордонної служби України (військова частина 2428)
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будинків і споруд військової частини на вул. Народній,

54Mа у Солом'янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 167/5554 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе(
мельної ділянки Центральному вузлу Державної прикордон(
ної служби України (військова частина 2428) земельної ді(
лянки для експлуатації та обслуговування будинків і споруд
військової частини на вул. Народній, 54(а у Солом'янсько(
му районі м. Києва.

2. Надати Центральному вузлу зв'язку Державної при(
кордонної служби України (військова частина 2428), за умо(
ви виконання пункту 3 цього рішення, у постійне користу(
вання земельну ділянку загальної площею 2,13 га для екс(
плуатації та обслуговування будинків і споруд військової час(
тини на вул. Народній, 54(а у Солом'янському районі м. Ки(
єва у зв'язку з передачею будинків і споруд в оперативне
управління (лист адміністрації Державної прикордонної служ(
би України від 17.05.2005 № 614/160), у тому числі:

— площею 2,12 га за рахунок частини земель, відведених
відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської
Ради депутатів трудящих від 12.06.62 № 904 "Про відвод зе(
мельної ділянки Опер групі прикордонних військ Комітету
Державної безпеки при Раді Міністрів УРСР під будівництво
об'єкту", від 12.10.65 № 1775 "Про додатковий відвод земель(
ної ділянки військовій частині 2428 під поширення території
і будівництво допоміжних споруд та дозвіл на надбудову при(
міщення казарми", від 07.12.67 № 1997/1 "Про додатковий
відвод земельної ділянки військовій частині 2428 під будів(
ництво комплексу спортивних учбових та побутових споруд";

— площею 0,005 га за рахунок міських земель, не нада(
них у власність чи користування.

3. Центральному вузлу зв'язку Державної прикордонної
служби України (військова частина 2428):

3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно
до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ(
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки(
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що(
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по(
свідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо(
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи но(
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про(
ектно(кошторисної документації вирішувати в порядку, ви(
значеному Правилами забудови м. Києва.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати у встанов(
леному порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управ(
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере(
довища від 31.01.2005 № 19(550, Державного управління еко(
логії та природних ресурсів в м. Києві від 07.04.2005 № 06(6(
25/920, Державного управління охорони навколишнього при(
родного середовища в м. Києві від 26.11.2007 № 05(08/2977,
Київської міської санепідемстанції від 10.09.2007 № 7096.

4. Попередити землекористувача, що використання зем(
лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинен(
ня права користування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по(
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс(
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий


