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ВІВТОРОК,
14 лютого
2012 року

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва 
на рішення Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253 

“Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві”
Рішення Київської міської ради № 19/7356 від 26 січня 2012 року

Київська міська рада розглянула вимоги, викладені в протесті заступника прокурора міста Києва від 29.11.2011 за № 07/1�374�11
на рішення Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253 “Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві” (далі по
тексту — Порядок), і вважає за можливе частково задовольнити їх в частині приведення пунктів 4.14, 5.6, 6.3, 6.4, 8.4, 9.1, 9.2, 9.4, 16.4
Розділу II. Розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та пунктів 4.2,4.5, 4.9, 4.10, 7.1, 8.4 Розділу III. Розміщення реклами на транс�
порті комунальної власності територіальної громади міста Києва Порядку у відповідність до Закону України “Про дозвільну систе�
му у сфері господарської діяльності”.

Решту вимог, які стосуються пункту 1.3 Розділу І. Загальні положення, підпункту 3.1.1 пункту 3.1, пунктів 4.11, 15.3 Розділу II. Розмі�
щення зовнішньої реклами в місті Києві та пункту 1.1, підпункту 3.1.1 пункту 3.1, пунктів 4.4, 6.3 Розділу III. Розміщення реклами на
транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва Порядку, відхилити з огляду на нижченаведене.

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” органи місцевого самоврядуван�
ня від імені та в інтересах територіальних громад здійснюють правочинності щодо володіння, користування та розпорядження об’�
єктами права комунальної власності.

Підпунктом 1 пункту “а” статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановлено, що до відання виконав�
чих органів, зокрема міських рад, належать повноваження щодо управління в межах, визначених радою, майном, що належить до
комунальної власності відповідних територіальних громад.

Відповідно до пункту 32 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів Укра�
їни від 29.12.2003 № 2067 (із змінами і доповненнями) плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів,
що перебувають у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування.

Тобто Київська міська рада, в межах наданих повноважень, у Порядку визначила процедуру отримання плати від розповсюджу�
вачів зовнішньої реклами на території міста Києва.

Згідно із статтею 18 Закону України “Про рекламу” розміщення реклами на транспорті погоджується лише з власниками об’єк�
тів транспорту або уповноваженими ними органами (особами).

На підставі зазначеного Київською міською радою, в межах компетенції, було визначено уповноважений орган — Головне
управління з питань реклами та уповноважену особу — комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) “Київреклама” (далі по тексту — КП “Київреклама”), з якими погоджується розміщення реклами на
транспорті комунальної власності міста Києва.

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виключно на пленар�
них засіданнях сільської, селищної, міської рад вирішуються питання встановлення для підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до
місцевого бюджету.

Таким чином, приймаючи рішення від 22.09.2011 № 37/6253 “Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві”, Київ�
ська міська рада в межах компетенції уповноважила КП “Київреклама” виконувати функції з укладення договорів на право тим�
часового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва, нарахування та отримання плати, здійснення контролю за надходженням плати за такими договорами та
їх перерахування до місцевого бюджету в порядку, визначеному рішенням Київради про бюджет міста Києва на відповідний рік.

Враховуючи викладене вище, керуючись статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Законом України “Про місцеве само�
врядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Києва від
29.11.2011 № 07/1�374�11 на рішення Київської міської ради від
22.09.2011 № 37/6253 “Про затвердження Порядку розміщення реклами
в м. Києві” в частині приведення пунктів 4.14, 5.6, 6.3, 6.4, 8.4, 9.1, 9.2,
9.4, 16.4 Розділу II. Розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та пунк�
тів 4.2, 4.5, 4.9, 4.10, 7.1, 8.4 Розділу III. Розміщення реклами на транс�
порті комунальної власності територіальної громади міста Києва Порядку
у відповідність до Закону України “Про дозвільну систему у сфері госпо�
дарської діяльності”.

2. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва від 29.11.2011
№ 07/1�374�11 на рішення Київської міської ради від 22.09.2011
№ 37/6253 “Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві”
в частині внесення змін до пункту 1.3 Розділу І. Загальні положення, під�
пункту 3.1.1 пункту 3.1, пунктів 4.11, 15.3 Розділу II. Розміщення зовніш�
ньої реклами в місті Києві та пункту 1.1, підпункту 3.1.1 пункту 3.1, пунк�
тів 4.4, 6.3 Розділу ІІІ Розміщення реклами на транспорті комунальної
власності територіальної громади міста Києва Порядку.

3. Внести до Порядку розміщення реклами в місті Києві, затверджено�
го рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 37/6253, такі зміни:

3.1. У Розділі II. Розміщення зовнішньої реклами в місті Києві:
— в абзаці другому пункту 4.1, абзаці другому пункту 4.2, пунктах 7.2,

8.2, 9.1, 9.2, 9.4, 16.4 слова “в”, “у”, “до”, “з” перед словами “міський до�
звільний центр” в усіх відмінках виключити;

— у підпункті 2.1.11 пункту 2.1, абзаці другому пункту 4.1, абзаці дру�
гому пункту 4.2, пунктах 4.5, 4.6, підпункті 4.8.2 пункту 4.8, пунктах 4.10,
4.14, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.2, 8.4, 9.1, 9.2, 9.4, 16.4 слова “міський до�
звільний центр” в усіх відмінках замінити відповідно словами “державний
адміністратор” у відповідних відмінках;

— підпункт 2.1.7 пункту 2.1 викласти у такій редакції:
“2.1.7. На підставі відповідного розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передає
державному адміністратору підписаний керівником дозвільного органу
дозвіл для його видачі розповсюджувачу реклами в міському дозвільному
центрі державним адміністратором за принципом організаційної єдності”;

— абзац перший пункту 4.1 викласти у такій редакції:
“4.1. Видача дозволів заявникам здійснюється у міському дозвільному

центрі державним адміністратором за принципом організаційної єдності”;
— абзац третій пункту 4.2 викласти у такій редакції:
“Усі заяви щодо видачі дозволу підлягають обов’язковій реєстрації

державним адміністратором. За наявності всіх документів, передбачених
пунктом 4.1 цього розділу, державний адміністратор проводить реєстра�
цію заяви у журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для
видачі документа дозвільного характеру, який подає суб’єкт господарю�
вання або уповноважена ним особа державному адміністратору (далі по
тексту — журнал обліку державного адміністратора), та передає заяву з
документами до дозвільного органу не пізніше наступного робочого дня”;

— абзац перший пункту 4.8 викласти у такій редакції:
“4.8. Строк встановлення пріоритету на місце розміщення РЗ може бу�

ти продовжений дозвільним органом не більше ніж на три місяці з пись�
мовим повідомленням про це заявника державним адміністратором у ра�
зі:”;

— абзац другий пункту 4.9 викласти в такій редакції:
“Копії рішення дозвільного органу про встановлення пріоритету заяв�

ника на місце розташування РЗ, продовження строку, на який встановле�
но зазначений пріоритет, про відмову у встановленні пріоритету або ска�
сування пріоритету передаються державному адміністратору не пізніше
наступного робочого дня з моменту видання відповідних наказів для ін�
формування заявника в установленому законодавством порядку”;

— абзац п’ятий пункту 5.6 виключити.
3.2. У Розділі III. Розміщення реклами на транспорті комунальної влас�

ності територіальної громади міста Києва:
— в абзаці другому пункту 4.1, абзаці другому пункту 4.2 пунктах 4.5,

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4 слова “в”, “у”, “до”, “з” перед словами “міський до�
звільний центр” в усіх відмінках виключити;

— в абзаці другому пункту 4.1, абзаці другому пункту 4.2, пунктах 4.5,
4.7, 4.9, 4.10, 7.1, 7.3, 8.2, 8.4, 9.1, 9.4 слова “міський дозвільний центр”
в усіх відмінках замінити відповідно словами “державний адміністратор” у
відповідних відмінках;

— абзац перший пункту 4.1 викласти у такій редакції:
“4.1. Видача погодження здійснюється у міському дозвільному центрі

державним адміністратором за принципом організаційної єдності”;
— абзац третій пункту 4.2 викласти у такій редакції:
“Усі заяви щодо видачі погодження підлягають обов’язковій реєстрації

державним адміністратором. За наявності всіх документів, передбачених
пунктом 4.1 цього розділу, державний адміністратор проводить реєстра�
цію заяви у журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для
видачі документа дозвільного характеру, який подає суб’єкт господарю�
вання або уповноважена ним особа державному адміністратору (далі по
тексту — журнал обліку державного адміністратора), та передає не пізні�
ше наступного робочого дня дозвільному органу”;

— абзац перший пункту 9.2 викласти у такій редакції:
“9.2. Дозвільний орган протягом п’яти робочих днів з дати одержання

заяви від державного адміністратора про продовження строку дії пого�
дження розглядає її та надає пропозиції з проектом відповідного розпо�
рядження виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації) для прийняття рішення”.

4 Це рішення офіційно оприлюднити у газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

5. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня його офіційного
оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування
та архітектури та постійну комісію Київської міської ради з питань транс�
порту та зв’язку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Перелік об’єктів групи А,
що перебувають у комунальній власності 

територіальної громади містаКиєва, 
які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом

Про затвердження ліквідаційного балансу 
Голосіївської районної 

в місті Києві ради
Рішення Київської міської ради № 724/6960 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до статті 111 Цивільного кодексу України, статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 36
Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, керуючись рішенням Київської місь�
кої ради від 09.09.10 № 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, враховуючи розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.10 № 787 “Про організаційно�правові за�
ходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.10 № 7/4819 “Про питання організації управління района�
ми в місті Києві” (із змінами та доповненнями), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ліквідаційний баланс Голосіївської районної у місті Києві ради, що додається.
2. Голові комісії з припинення Голосіївської районної у місті Києві ради подати державному реєстратору документи, необхідні для проведення дер�

жавної реєстрації припинення Голосіївської районної у місті Києві ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань бюджету

та соціально�економічного розвитку.
Київський міський голова  Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 1 грудня 2011 року № 724/6960

ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС (форма № 1)
на 30 червня 2011 року

Установа Голосіївська районна в м. Києві рада за ЄДРПОУ

Територія Голосіївський район м. Києва / Бюджет міста Києва за КОАТУУ

Організаційно — правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

401 — Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн, коп.

Коди

26077543

8036100000

420

Про внесення змін до рішення Київради 
від 31.03.11 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна 

територіальної громади міста Києва на 2011–2012 роки”
Рішення Київської міської ради № 754/6990 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, пункту 6 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з
метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до додатка 1 до рішення Київради від 31.03.11 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міс�
та Києва на 2011–2012 роки” такі зміни:

— позиції 76, 79, 85 розділу “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають
приватизації шляхом викупу”:

викласти в такій редакції:

Група "А", викуп

76. Нежилий будинок ФОП Мінько В.В. м. Київ, вул. Вишгородська, 51/12, літ.
"А"

266,6

79. Нежилі приміщення Редакція автомобільного
журналу "Сигнал"

м. Київ, вул. Артема, 22, літ. "А" 285,0

85. Нежилі приміщення ТОВ "Аптека №83" м. Київ, просп. 40=річчя Жовтня, 46/1 57,0

Група "А", викуп

76. Нежилі приміщення ФОП Мінько В.В. м. Київ, вул. Вишгородська, 51/1, літ. "А" 266,6

79. Нежилий будинок ТОВ "Редакція щомісячного
інформаційного і науково=популярного
ілюстрованого українського автомобільного
журналу "Сигнал"

м. Київ, вул. Артема, 22, літ. "А" 285,0

85. Нежилі приміщення ТОВ "Аптека №83" м. Київ, просп. 40=річчя Жовтня, 46/1 171,3

2. Доповнити додаток 1 до рішення Київради від 31.03.11 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міс�
та Києва на 2011–2012 роки” переліком об’єктів згідно з додатком до цього рішення.

3. Скасувати позицію 54 додатка до рішення Київради від 24.06.04 № 322/1532 “Про затвердження переліку нежилих будинків комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва, які підлягають реконструкції або реставрації за залучені кошти” (із змінами та доповненнями), а саме:

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 1 грудня 2011 року № 754/6990

Перелік об’єктів, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації

Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом викупу

54. вул. Дмитрівська, 23, літ. “А” КП “Київжитлоспецексплуатація” 140,8

N п/п Назва об'єкта Адреса об' єкта Площа, кв.м. Примітки

1 2 3 4 5

Група А, викуп

101 Нежилі приміщення ТОВ "Юніор Спорт" м. Київ, вул. Володимирська,
57, літ. "Б"

90,9

102 Нежилі приміщення ФОП Руденко Г.О. м. Київ, вул. Артема, 55,
літ."А"

17,3

103 Нежилий будинок ТОВ "Смачного" м. Київ, вул. М. Кривоноса,
29А, літ. "А"

913,0

104 Нежилий будинок ТОВ "Маріїнський двір" м. Київ, вул. Грушевського, 3,
літ. "Ф"

239,75

105 Нежилі приміщення ТОВ "Анела" м. Київ, вул. Кіквідзе, 19 71,6

106 Нежилі приміщення ТОВ "Вассер трейд груп" м. Київ, вул. Саксаганського,
69

107,4

107 Нежилі приміщення Міжнародний благодійний
фонд "Україна 3000"

м. Київ, вул. Покровська, 9 Ж 20,6

N п/п Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа, кв. м Примітки

1 2 3 4 5

87 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Ревуцького, 5, літ. "А" 145,2

88 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Гарматна, 31, літ. "А" 73,5

89 Нежилий будинок м. Київ, вул. Бориспільська, 15 20208,8

90 Нежилий будинок м. Київ, вул. Дмитрівська, 23, літ. "А" 140,8

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега



6

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 14 лютого 2012 року
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АКТИВ Код
рядка

На початок року На кінець звітного
періоду 
(року)

1 2 3 4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи

Залишкова вартість 110 = =

Знос 111 = =

Первісна вартість 112 = =

Основні засоби

Залишкова вартість 120 = =

Знос 121 = =

Первісна вартість 122 = =

Інші необоротні матеріальні активи

Залишкова вартість 130 = =

Знос 131 = =

Первісна вартість 132 = =

Незавершене капітальне будівництво 140 = =

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Матеріали і продукти харчування 150 = =

Малоцінні та швидкозношувані предмети 160 = =

Інші запаси 170 = =

Дебіторська заборгованість 180 7 394,64 =

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й
послуги

181 = =

Розрахунки із податків та платежів 182 = =

Розрахунки із страхування 183 =

Розрахунки з відшкодування завданих збитків 184 = =

Розрахунки за спеціальними видами платежів 185 = =

Розрахунки з підзвітними особами 186 = =

Розрахунки за іншими операціями 187 7 394.64 =

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних
цінностей

190 = =

Розрахунки за окремими програмами 200 = =

Короткострокові векселі одержані 210 = =

Інші кошти 220 = =

Грошові кошти в дорозі 230 = =

Рахунки в банках 240 = =

Рахунки загального фонду 241 = =

Рахунки спеціального фонду 242 = =

Рахунки в іноземній валюті 243 = =

Інші поточні рахунки 244 = =

Рахунки в казначействі загального фонду 250 = =

Рахунки в казначействі спеціального фонду 260 = =

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата
за послуги

261 = =

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень

262 = =

Спеціальні реєстраційні рахунки дія обліку інших надходжень
спеціального фонду

263 = =

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на
виконання програм соціально=економічного та культурного розвитку
регіонів

264 = =

Інші рахунки в казначействі 270 = =

Каса 280 = =

III. ВИТРАТИ

Видатки загального фонду 290 = =

Видатки спеціального фонду 300 = =

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги 301 = =

Видатки за іншими джерелами власних надходжень 302 = =

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду 303 = =

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально=
економічного та культурного розвитку регіонів

304 = =

БАЛАНС 310 7 394,64 

ПАСИВ Код
рядка

На початок року На кінець звітного періоду 
(року)

1 2 3 4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Фонд у необоротних активах 330 = =

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 340 = =

Результат виконання кошторису за загальним фондом 350 =17 867,47

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 360 = =

Результати переоцінок 370 = =

ІІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання 380 = =

Короткострокові позики 390 = =

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями

400 = =

Короткострокові векселі видані 410 = =

Кредиторська заборгованість 420 25 262,11 =

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари,
роботи й послуги

421 17 867,47 =

Розрахунки за спеціальними видами платежів 422 = =

Розрахунки із податків та платежів 423 = =

Розрахунки із страхування 424 = =

Розрахунки із заробітної плати 425 = =

Розрахунки зі стипендіатами 426 = =

Розрахунки з підзвітними особами 427 = =

Розрахунки за депозитними сумами 428 = =

Розрахунки за іншими операціями 429 7 394,64

Розрахунки за операціями з внутрівідомчого постачання
матеріальних цінностей

430 = =

Розрахунки за окремими програмами 440 = =

III. ДОХОДИ

Доходи загального фонду 450 = =

Доходи спеціального фонду 460 = =

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги 461 = =

Доходи за іншими джерелами власних надходжень 462 = =

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду 463 = =

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм
соціально=економічного та культурного розвитку регіонів

464 = =

БАЛАНС 470 7 394,64

№ з/п
Назва рахунку позабалансового

обліку

Залишок на
початок звітного

року

Надходження Вибуття Залишок на
кінець звітного
періоду (року)

1 2 3 4 5 6

1 01 "Орендовані необоротні активи" = = = =

2 02 "Активи на відповідальному
зберіганні"

49 877,0 = 49 877,0 =

3 04 "Непередбачені активи і
зобов'язання"

= = = =

4 05 "Гарантії та забезпечення" = =

5 06 "Матеріальні цінності, закуплені
шляхом централізованого постачання"

= = = =

6 07 "Списані активи та зобов'язання" = = = =

7 08 "Бланки суворого обліку" = = = =

8 09 "Призначення та зобов'язання" = = = =

= = = = = =

= = = = = =

Разом 49 877,0 = 49 877,0 =

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 

8 лютого 2012 року за № 3/920

Про встановлення тарифів на виробництво та постачання теплової енергії, 
що виробляється котельнею ПрАТ “ОРФЕЙ”

Розпорядження № 79 від 20 січня 2012 року
Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону України “Про теплопостачан�

ня”, статті 6 Закону України “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”, постанови Кабінету Міністрів України від
01.06.2011 № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово�комунальні послуги”, постанови Кабіне�
ту Міністрів України від 01.08.2011 № 833 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731”
з метою запровадження економічно обґрунтованих тарифів:

1. Встановити тарифи на виробництво та постачання теплової енергії, що виробляється котельнею Приватного акціонерного товариства “ОРФЕЙ”,
що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміс�

ту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.
Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 20 січня 2012 року № 79

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 

8 лютого 2012 року за № 3/920Тарифи
на виробництво та постачання теплової енергії, що виробляється котельнею

Приватного акціонерного товариства “ОРФЕЙ”
№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Г кал

Без ПДВ з ПДВ

1. Інші споживачі (крім населення) 645,77 774,92

Заступник голови — керівник апарату

Про дозвіл комунальному підприємству “Комунальний центр Голосіїво” 
на списання боргу по орендних платежах санітарно�епідеміологічній станції 

Голосіївського району міста Києва
Рішення Київської міської ради № 723/6959 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, та враховуючи клопотання санітарно�епідеміологічної станції Голосіївського району міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити комунальному підприємству “Комунальний центр Голосіїво” списати борг по орендних платежах у сумі 551208,14 грн. станом на
01.07.11 за орендовані санітарно�епідеміологічною станцією Голосіївського району міста Києва нежилі приміщення в будинку на вул. Ломоносова, 10
за рахунок залишків цільового фонду підприємства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з бюджету та соціально�економічного розвитку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Заступник міського голови 
� секретар Київради Г. Герега

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 14 лютого 2012 року

Автор дитячої книжки здобув
Шевченківську премію
Цьогорічним лауреатом став Володимир Рутківський 
з трилогією “Джури”
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Мин ло о тижня стали ві-
домі ла реати Шевчен ів-
сь ої премії. У напрям
“літерат ра” — це поет
Петро Мідян а зі збір ою
“Л йтра в небо” та дитя-
чий письменни Володи-
мир Р т івсь ий, я ий пе-
ремі з історичною трило-
ією “Дж ри”.

Розповсюджена думка, що істо�

ричний роман призначений для до�

рослого читача. Своєю трилогією

“Джури” (“Джури козака Швайки”,

“Джури�характерники”, “Джури і

підводний човен”) Володимир Рут�

ківський спростовує такий погляд і

подає матеріал так, що він стає зрозу�

мілим й юному читачу. Власне, його

книжки будуть цікаві усій родині.

“Зазвичай виходить так, що в дорос�

лій літературі майже немає дітей, в

дитячій — дорослі виходять на дру�

гий план. Я намагаюся, щоб діти і до�

рослі почувалися однаково зручно на

площі роману”,— стверджує автор.

Володимир Рутківський висвітлює

не лише боротьбу українців з татара�

ми — з обох боків є як негідники, так

і герої. Власне, прості українці та та�

тари не завжди є ворогами, вони мо�

жуть порозумітися, навіть подружи�

тися. На сторінках творів Володимир

Рутківський відтворює цілу україн�

ську міфологію, засновану на реаль�

них фактах. Він намагається з’ясува�

ти істинну природу характерництва,

чи справді хан Мамай та козак Ма�

май — одна й та ж сама особа, які

першоджерела казки про Івасика�Те�

лесика, як побудувати човен без єди�

ного цвяха. Поряд з історичними

особами, як�то черкаський староста

Богдан Глинський та кримський хан

Манглі Гірей, діють вигадані — ви�

відник Швайка та козацький листо�

ноша вовк Барвінок, сивий волхв дід

Кузьма та юний характерник Гриць�

ко. “Наші митці часто педалюють на

негативах історії, згадують, що Укра�

їну завойовували татари, поляки,

московіти... Як українець я хочу пе�

реможно жити, а не померти героїч�

ною смертю. Україна прагне, щоб

психологія жертви нарешті змінила�

ся на психологію переможців”,— го�

ворить про дух своїх творів автор.

Номінантом на Шевченківську

премію Володимир Рутківський був

вже вдруге. Минулого року він пода�

вав два романи про джур, переміг

його основний суперник Василь

Шкляр. Цього разу наполегливість

взяла своє — і Володимир Рутків�

ський отримав премію. До речі, вже

не першу — його твір “Сині води”

став кращою книгою року за вер�

сією BBC. Грошову нагороду — а це

260 тисяч гривень — переможець

планує покласти у банк, а на відсот�

ки заснувати премію для дитячих

письменників, альтернативу премії

Лесі Українки.

Письменник Володимир Рутків�

ський продовжує працювати на лі�

тературній ниві. І цього року у ви�

давництві “А�БА�БА�ГА�ЛА�МА�

ГА” має вийти його наступна книга

“Сторожева застава” про сучасного

хлопчика, який випадково потрапив

у часи Іллі Муромця

У дитячих історичних романах цьо орічний ла реат Шевчен івсь ої премії Володимир Р т івсь ий (правор ч) ствердж є
оптимістичн , переможн філософію раїнців
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ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення он рс

№84-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення
незалежної оцін и об'є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва,

з метою їх приватизації

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення он рс

№85-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення
незалежної оцін и об'є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва

№
п/п

Адреса об'є та
С б'є т оціночної діяльності -

переможець он рс

з метою надання застав

1.
Част а територіальної ромади м. Києва стат тном апіталі ПАТ КБ "Хрещати ",
що становить 156 253 шт. а цій.

ТОВ "Аналітичний центр "Е ономічна до трина"

з метою приватизації

2. Нежилі приміщення площею 74,50 в.м - м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 25, літ."А" Знято з он рс

3. Нежилі приміщення площею 29.70 в.м - м. Київ, в л. О. Телі и, 29-А, літ."А" Знято з он рс

4. Нежилі приміщення площею 15,80 в.м - м. Київ, в л. Мос овсь а, 46/2, літ."А" ТОВ "Самсон"

5. Нежилі приміщення площею 16,10 в.м - м. Київ, в л. Мос овсь а, 46/2, літ."А" ТОВ "Софт Е сперт"

6. Нежилі приміщення площею 16,00 в.м - м. Київ, в л. Мос овсь а, 46/2, літ."А" ТОВ "Аналітично- онсалтин овий центр "Епрайзер"

Дніпровсь ий районний с д
м. Києва повідомляє, що 29.02.2012
ро об 11.00 роз лядатиметься ци-
вільна справа №2/2604/677/2012 за
позовом ПАТ "Універсал Бан " до Де-
нисової Олени Ми олаївни про стя -
нення забор ованості.

Денисова Олена Ми олаївна, остан-
нє відоме місце проживання: м. Київ,
просп. Га аріна, 19/30, в. 5 ви ли а-
ється в с дове засідання я відповідач.

В разі неяв и справ б де роз лян -
то за йо о відс тності на підставі наяв-
них матеріалів справи.

Адреса с д : м. Київ, в л. Кошиця,
5, аб. №207.

С ддя Бартащ Л.П.

Дніпровсь ий районний с д
м. Києва повідомляє, що 29.02.2012
ро о 12.00 роз лядатиметься цивіль-
на справа № 2/2604/676/2012 за по-
зовом Білявс ої Людмили Федорівни
до Шиціна Івана Володимировича про
стя нення забор ованості.

Шицін Іван Володимирович, останнє
відоме місце проживання: м. Київ, в л.
Серафімовича, 9, в. 120 ви ли ається
в с дове засідання я відповідач.

В разі неяв и справ б де роз лян -
то за йо о відс тності на підставі наяв-
них матеріалів справи.

Адреса с д : м. Київ, в л. Кошиця,
5, аб. №207.

С ддя Бартащ Л.П.

Втрачене Свідоцтво на право

власності на вартир № САС

№ 603202 від 02 р дня 2008 ро

на ім'я Степанч а Петра Оле сі-

йовича (адреса Київ, проспе т

Гри орен а, б д. 16, в. 23) вва-

жати недійсним.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва
про проведення он рс №87-ПР з відбор с б'є тів
оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення
незалежної оцін и об'є тів, що належать територіальній

ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна,
затвердженою постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до Положення
про он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о на азом Фонд державно о
майна У раїни 29.08.2011 р. №1270 і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011р.
за №1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що мас підтвердж ватися чинними

валіфі аційними до ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державном
реєстрі оцінювачів. виданими відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів)
Державном реєстрі оцінювачів. затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни від
19.12.01 № 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за № 1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о майна;
- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та підписання звітів

про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и подібно о майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт

з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми особистими підписами, а
та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.

До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на підставі
сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни "Про оцін
майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в У раїні", я ими передбачено
здійснення пра тичної'діяльності з оцін и майна за напрямами оцін и майна та спеціалізаціями
межах цих напрямів, що відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління ом нальної власності
м. Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о додається
лист з описом наданих до ментів. Кон рсна до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо;
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де

зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт

з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими підписами, а та ож
опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о
майна У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о
досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і працюють йо о
штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі
подібно о майна тощо).

2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить
пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт. а
та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 29.02.2012 ро в Головном правлінні ом нальної
власності м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо :
279-56-59, 279-54-73. До менти приймаються до 13.00 23.02.2012 ро за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

ЗАЯВА про наміри
1. Замовни ТОВ "Місто-Б д-Інвест"

Поштова та еле тронна адреса: м. Київ, в л. Малиновсь о о, 15/3, оф. 111.

2. Б дівництво та обсл ов вання офісно о омпле с з пар ін ом та вб довано-
приб дованими приміщеннями по в л. Річній, 4 Шевчен івсь ом районі м. Києва.

3. Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності
забезпечення населення офісним омпле сом з пар ін ом та вб довано-
приб дованими приміщеннями.

4. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
- земельних — 0,43 а. До овір оренди від 30.04.2010 p., стро дії — 5 ро ів.
- сировинних ви ористання місцевих матеріалів, я і при виробничом онтролі

перевіряються відповідності їх вимо ам ГОСТів і стандартів,
паспортів, сертифі атів

- енер етичних
- еле троенер ія — від мережі з ідно з ТУ
- теплопостачання — з ідно з ТУ на приєднання до теплових мереж
- водних — водопостачання від мережі з ідно з ТУ

(обся и, необхідна я ість, джерела водозабезпечення)
- тр дових — б дівництво з ідно з штатним роз ладом

5. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами.
У прое ті б д ть враховані е оло ічні, санітарно- і іенічні, протипожежні,
містоб дівельні й територіальні обмеження з ідно діючих нормативних до ментів

6. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами

Топо рафо- еодезичні, інженерно- еоло ічні та інші виш вання ви он ються
необхідном обсязі. Прое тні рішення б д ть забезпеч вати ви онання ДБН та
санітарно- і ієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи.
Передбачається: на момент ви онання б дівельних робіт відведення осподарсь о-
поб тових сто ів до місь ої аналізаційної мережі; відведення дощових і талих до
місь ої дощової аналізації; бла о стрій з ідно план бла о строю

7. Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й е спл атації):
- лімат і мі ро лімат відс тні джерела, я і впливають на лімат та мі ро лімат
- повітряне середовище очі вані забр дення атмосферно о повітря не

перевищ ватим ть 0,01 ГДК.мр. по всім забр днюючим
речовинам

- водне середовище водовідвід з території заб дови ви он ється за ритою
системою з під люченням до існ ючої дощової
аналізації

- р нти впливає в межах діючих нормативів
- рослинний і тваринний а т обстеження зелених насаджень, що підля ають

світ, заповідні об'є ти видаленню, від 12.10.11 № 1283
- нав олишнє соціальне прое том передбачено б дівництво офісно о омпле с з

середовище (населення) вб довано-приб дованими приміщеннями
- нав олишнє техно енне прое тні рішення б д ть відповідати б дівельним

середовище вимо ам і правилам

8. Обся ви онання ОBHC з ідно з вимо ами ДБН A.2.2-1-2003

9. Участь ромадсь ості п блі ація в ЗМІ, надання онс льтацій і роз'яснень, час
ознайомлення — 2012 рі . Адреса Замовни а — Київ,
в л. Малиновсь о о, 15/3, оф. 111 (адреса, телефон і
час ознайомлення з матеріалами прое т і ОВНС,
подачі пропозицій)

Замовни Дире тор ТОВ "Місто-Б д-Інвест" С.Л. Зяхор

Генпрое т вальни Дире тор ТOB "БК "КИЇВ" В.О. Бой о

Відповідачі, Старовойт Андрій Петрович, Старовойт Ірина Михайлівна, останнє відоме місце
проживання м. Київ, в л. Срібно ільсь а, 14, в. 302. Вам необхідно 28 люто о 2012 ро о 10.00
з'явитися до Дарниць о о районно о с д м. Києва, за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-А на
роз ляд цивільної справи за позовом ПАТ "КБ "Даніель" до Старовойт А.П., Старовойт І.М. про
стя нення с ми бор . У разі неяв и в с дове засідання справа б де роз лян та за вашої
відс тності.

С ддя Сирб л О.Ф.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Лавринен а Сер ія
Віталійовича (останнє відоме місце меш ання: м. Київ, в л. Б чми, 8, в. 22), в с дове засідання,
я е відб деться 14 люто о 2012 ро о 09.30 в приміщенні с д за адресою: м. Київ, в л. Сер-
ієн а, 3, аб. 7, с ддя Антипова.
У випад неяв и відповідача в с дове засідання, справа б де роз лян та йо о відс тність

відповідно до вимо чинно о за онодавства.
С ддя Антипова Л.О.

Рідель Володимир Валентинович Деснянсь ий районний с д м. Києва (м. Київ,
пр. Мая овсь о о, 5-в аб. 38) повторно ви ли ає вас с дове засідання на 24.02.2012р. о 10.30
для часті роз ляді цивільної справи за позовом Рідель Оль и Оле сандрівни, Юрчен а
Оле сандра Ми олайовича, Юрчен о Ельвіри Іванівни, Юрчен а Дмитра Оле сандровича до
Рідель Володимира Валентиновича, 3-я особа: ВГІРФО Деснянсь о о район ГУМВС У раїни в
м. Києві про с нення переш од здійсненні права власності, зняття з реєстраційно о облі .
У разі вашої неяв и справ б де роз лян то ваш відс тність.

С ддя В.О. Сенюта

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає: відповідача Кредитн спіл
"У раїнсь ий фінансовий союз" (остання відома адреса реєстрації: м. Київ,
в л. Городець о о, 10/1) по цивільній справі№2-395/12 за позовом С опця Володимира
Васильовича до Кредитної спіл и "У раїнсь ий фінансовий союз" про стя нення бор за
депозитним до овором, в с дове засідання, я е відб деться 24 люто о 2012 ро , о
10.00, за адресою: м. Київ, в л. Гайцана, 4, аб. 108, під олов ванням с дді Ільєвої Т.Г.

Святошинсь ий районний с д м. Києва (03148, м. Київ, в л. Я. Коласа, 25)
ви ли ає Савлю ов Анн Сер іївн в я ості відповідача по справі за позовом
Тарасю а A.M. про визнання бать івства на 15.02.2012 р. о 12.00.

В разі неяв и та неповідомлення с д про причини неяв и в с дове засідання
справа б де роз лядатися відс тності відповідача за наявними справі до азами.

С ддя А.П. Кривов'яз

Святошинсь ий районний с д м. Києва (03148, м. Київ, в л. Я. Коласа, 25) ви ли ає
Ющен а Петра Івановича в я ості відповідача по справі за позовом Ющен о Т.П. про визнання
особи та ою, що втратила право орист вання ж/п на 20.03.2012 р. об 11.00.

В разі неяв и та неповідомлення с д про причини неяв и в с дове засідання справа б де
роз лядатися відс тності відповідача за наявними справі до азами.

С ддя A.П.Кривов'яз

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 357828 на

ім’я За нибіди Ми оли Оле сандровича вважати недійсним.

№ п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 34,40 в.м — м.Київ, в л. Фр нзе. 119/1, літ."А"

2. Нежилі приміщення площею 28,30 в.м — м.Київ, в л. Ярославів Вал. 19/33-а, літ. "А"

3. Нежилі приміщення площею 33,90 в.м — м.Київ, в л. Кропивниць о о, 6, літ. "А"

4. Нежила спор да площею 37,60 в.м — м.Київ, в л. Генерала Родимцева, 12, літ. "А"

5. Нежилі приміщення площею 122,40 в.м — м.Київ, в л. Предславинсь а, 12, літ."А"

6. Нежилі приміщення площею 40,80 в.м — м.Київ, в л. Са са ансь о о, 65, літ."А"

7. Нежилі приміщення площею 237,7 в.м — м.Київ, в л. Виш ородсь а, 16, літ."А"

8. Нежилі приміщення площею 108,00 в.м — м.Київ, в л. Кибальчича. 11-в

9. Нежилі приміщення площею 187,40 в.м — м.Київ. в л. Кибальчича. 11-в, літ."А"

10. Нежилі приміщення площею 245,60 в.м — м.Київ, в л. Ент зіастів, 7

11. Нежилі приміщення площею 102,40 в.м — м.Київ, в л. Фр нзе, 15/1, літ."Г"

12. Нежилий б дино площею 913,0 в.м — м.Київ, в л. М.Кривоноса, 29-а, літ."А"

13. Нежилі приміщення площею 90,90 в.м — м.Київ, в л. Володимирсь а, 57, літ."Б"

14. Нежилі приміщення площею 145,20 в.м — м.Київ, в л. Рев ць о о, 5, літ."А"

15. Нежилі приміщення площею 32,90 в.м — м.Київ, в л. Бальза а Оноре де, 66, літ."А"

16.
Нежилий б дино КПП для автомобілів нових модифі ацій площею 2074,60 в.м разом з
ом ні аціями: ліній піді рів , о орожа території, водопровідні мережі, еле тромережі,
теплові мережі, аналізаційні мережі — м.Київ, в л. Полярна, 20, літ."Р"

№
п/п

Адреса об'є та
С б'є т оціночної діяльності -

переможець он рс

1. Нежилі приміщення площею 12,70 в.м - м. Київ, в л. Басейна, 3, літ."А" У раїнсь а ніверсальна біржа

2. Нежилі приміщення площею 35,00 в.м - м. Київ, в л. Заболотно о, 48-А, літ."А" ТОВ "ОлВі а"

3. Нежилі приміщення площею 29,00 в.м - м. Київ, в л. Горь о о, 170/172 ТОВ "EC енд ТІ Глобал Сервіс"

4. Нежилі приміщення площею 169,20 в.м - м. Київ, в л. П ш інсь а, 32, літ."А, А′ " ТОВ "Аналітичний центр "Е ономічна до трина"

5. Нежилі приміщення площею 49,90 в.м - м. Київ, в л. Чистя івсь а, 28, літ."А" ТОВ "У раїнсь ий фінансово-інвестиційний союз"

6. Нежилі приміщення площею 21,40 в.м - м. Київ, в л. К рчатова, 23-а, літ."А" ПП "АЛЬЯНС ЕКСПЕРТ"

7. Нежилі приміщення площею 30,00 в.м - м. Київ, просп. 40- річчя Жовтня, 98/2, літ."А" ТОВ "Джі-Бі-Ем-Фінанс"

8. Нежилі приміщення площею 341,90 в.м - м. Київ, в л. Червонофлотсь а, 4-А, літ."А" ТОВ "Аналітично- онсалтин овий центр "Епрайзер"

9. Нежилі приміщення площею 116,20 в.м - м. Київ, в л. Мартиросяна, 14, літ."А" ТОВ "Консалтин ове підприємство "Оріяна"

10. Нежилі приміщення площею 72,20 в.м - м. Київ, в л. Василь івсь а, 2 ТОВ "Консалтин ове підприємство "Оріяна"

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД

По оризонталі: 4. ап ста 6. майонез 9. опа 10. сапер
11. цар 13. опис а 14. ам лет 15. пай 17. асюре 19. страз
20. орхідея 21. бала ан

По верти алі: 1. баба 2. с бота 3. стрес 5. форпост
6. маестро 7. заб ття 8. телепат 11. цап 12. рай 16. а іна
18. ерзац 19. сезам

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць......................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ................19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ..............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ............78 рн. 00 оп.

на місяць ....................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців ..............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ............258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ..................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ................32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ..............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........130 рн. 80 оп.

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

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

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


