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Âî¿íè ñâ³òëà
� Ñòîëè÷í³ âëàäà ³ ãðîìàäà âèêîð³íþâàòèìóòü êîðóïö³þ çà äîïîìîãîþ æîðñòêîãî êîíòðîëþ 

òà ïðîçîðèõ ïðîöåäóð

Ïåðåêðèòè çëîä³ÿì ïîâ³òðÿ

Àíòèêîðóïö³éíà ðîáîòà ó ñòî-
ëè÷í³é âëàä³, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ,
êèïèòü. ßê íàãîëîñèâ ó ñâîºìó âè-
ñòóï³ ìåð Êèºâà òà ãîëîâà âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè — Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Â³òàë³é Êëè÷êî, «ñâî¿ì ðîç-
ïîðÿäæåííÿì ÿ ñòâîðèâ Àíòèêîðóï-
ö³éíó ðàäó ç ïðåäñòàâíèê³â ãðî-
ìàäñüêîñò³ åêñïåðòíîãî ñåðåäî-
âèùà. Ïðåäñòàâíèêè, ÿê³ óâ³éøëè
äî Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè, â³äïî-
â³äàëüíî ïîñòàâèëèñÿ äî ðîçðîá-
êè ïðîïîçèö³é äî Àíòèêîðóïö³é-
íî¿ ïðîãðàìè ³ çðîáèëè öå äîñòàò-
íüî îïåðàòèâíî: ïëàíóâàëîñÿ äî
ê³íöÿ ÷åðâíÿ, à ìè ¿õ çàðàç âæå
ðîçãëÿäàºìî, ìàéæå íà ì³ñÿöü ðà-
í³øå. Öå ñâ³ä÷èòü ò³ëüêè ïðî îä-
íå: íàñê³ëüêè áîëþ÷îþ ³ òàêîþ,
ùî ïîòðåáóº íåãàéíîãî âòðó÷àí-
íÿ, º êîðóïö³ÿ». Òèì á³ëüøå, «ÿê-
ùî ìè íà 100 % íå çëàìàºìî êî-
ðóïö³þ, ðåôîðìè íåìîæëèâ³». Çâ³ñ-
íî, «òà ñèñòåìà, êîòðà ñêëàäàëàñÿ
äåñÿòèë³òòÿìè, îïèðàºòüñÿ, àëå ¿¿
íåîáõ³äíî çëàìàòè. ², âïåâíåíèé,
ìè öå çðîáèìî».

«Ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ òåçè Ïðî-
ãðàìè,— ðîçïîâ³â ñåêðåòàð Êè¿â-
ðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.— ß ñïîä³-
âàþñÿ, âë³òêó ìè áóäåìî öþ Ïðî-
ãðàìó ìàòè».

«Öå áóäå åôåêòèâíà Ïðîãðà-
ìà. Áóäü-ÿê³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà
âèêîíàííÿ àíòèêîðóïö³éíîãî çà-
êîíîäàâñòâà, áóäóòü åôåêòèâí³,
íàâ³òü ÿêùî öå îäíà-äâ³ ä³¿ ïî
ïåâíèõ íàïðÿìêàõ»,— ðîçïîâ³â
«Õðåùàòèêó» çàñòóïíèê íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ
ó ì. Êèºâ³ ²ãîð Êîâàëåíêî. Â³í íå
âèêëþ÷àº, ùî ê¿âñüêà âëàäà çâåð-
íåòüñÿ äî ïðàâîîõîðîíö³â çà ³í-

ôîðìàö³ºþ — ³ öÿ ³íôîðìàö³ÿ áó-
äå âèêîðèñòàíà ï³ä ÷àñ ðîçðîá-
êè Ïðîãðàìè. Îêð³ì òîãî, ïàí Êî-
âàëåíêî ïëàíóº íàäàòè é ñâî¿ ïðî-
ïîçèö³¿.

Íà äóìêó ìåðà ñòîëèö³, ó ïåð-
øó ÷åðãó êîðóïö³ÿ áî¿òüñÿ ïðîçî-
ðîñò³, ÷åñíî¿ êîíêóðåíö³¿, ºäèíèõ
ïðàâèë ãðè, ï³äçâ³òíîñò³, êîíòðî-
ëþ ãðîìàäñüêîñò³ çà óõâàëåííÿì
ð³øåíü. «Ñàìå ö³ ïðîïîçèö³¿ ³ áó-
ëî âçÿòî çà îñíîâó ñòâîðåíî¿ Àí-
òèêîðóïö³éíî¿ ðàäè ³ ì³ñüêî¿ Ïðî-
ãðàìè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóï-
ö³¿ íà 2015-2017 ðîêè»,— çàçíà÷èâ
â³í.

Áóäü ãðîìàäîþ —
ñòåæ çà âëàäîþ

Íàäàë³ òåçè Àíòèêîðóïö³éíî¿
ïðîãðàìè áóäå òðàíñôîðìîâàíî
ó ïîâíîö³ííèé äîêóìåíò (Ïðî-
ãðàìó) ³ ïîäàíî íà ðîçãëÿä Êè¿â-
ðàäè. Ó öüîìó äîêóìåíò³ ìàþòü
áóòè ðåàëüí³ çàâäàííÿ ³ ïðîåêòè.
Êè¿âñüê³é ì³ñüêèé ãîëîâà î÷³êóº,
ùî öå áóäå çðîáëåíî ïðîòÿãîì
òðüîõ òèæí³â. Àëå öå íå îçíà÷àº,
ùî ó Êè¿âðàä³ òà ÊÌÄÀ ÷åêàþòü
íà äîêóìåíò. Àíòèêîðóïö³éíà áî-
ðîòüáà âåäåòüñÿ, âæå º ïåðø³ çäî-
áóòêè.

Òàê, ïîä³ëèâñÿ ïåðåìîãîþ Â³-
òàë³é Êëè÷êî, «ìè òåñòóâàëè ñèñ-
òåìó åëåêòðîííèõ çàêóï³âåëü çà
áþäæåòí³ êîøòè. ² ðåçóëüòàò º —
ïðèäáàëè òåõí³êó äëÿ ñòðóêòóð-
íèõ ï³äðîçä³ë³â àäì³í³ñòðàö³¿ ó 1,5
ðàçó äåøåâøå, í³æ öå ïåðåäáà÷å-
íî êîøòîðèñîì». Òàêîæ ñàìå çà
äîïîìîãîþ ö³º¿ ñèñòåìè âäàëîñÿ
ïðèäáàòè ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ äëÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ¹ 6 çà
âèã³äí³øîþ ö³íîþ.

Íà ïðîçîð³ñòü ïðàöþâàòèìå ³
ñèñòåìà îíëàéí-áþäæåòóâàííÿ,
çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ìîæíà ó ðåàëü-
íîìó ÷àñ³ (â ²íòåðíåò³) â³äñòåæóâà-
òè íàäõîäæåííÿ ³ âèòðàòè áþäæå-
òó. Îêð³ì òîãî, ãîòóºòüñÿ äî çàïðî-

âàäæåííÿ ñèñòåìà åëåêòðîííîãî
óïðàâë³ííÿ Smart-ñ³ò³. «Öÿ ñèñòå-
ìà óñï³øíî ïðàöþº á³ëüø í³æ ó 
2 òèñÿ÷àõ ì³ñò ïî âñüîìó ñâ³òó,—
ðîçïîâ³â Â³òàë³é Êëè÷êî,— ³ ïðàöþº
äóæå åôåêòèâíî». Á³ëüøå òîãî, Êè-
¿â ó öüîìó ñåíñ³ âèïåðåäèòü íà-
â³òü ºâðîïåéñüê³ ì³ñòà, îñê³ëüêè ó
ñòîëèö³ áóäå çàïðîâàäæåíî ñèñòå-
ìó, ñó÷àñí³øó ³ íîâ³øó çà òó, êîò-
ðà íåùîäàâíî çàïðàöþâàëà ó
Ïîçíàí³. Â³òàë³é Êëè÷êî ðîçïîâ³â,
ùî öÿ ñèñòåìà äîçâîëèòü â³äñòåæó-
âàòè ð³øåííÿ òà ðóõ êîøò³â íå ëè-
øå ïî Êèºâó çàãàëîì, à é ïî ðàéî-
íàõ, ì³êðîðàéîíàõ, êîæíîìó áó-
äèíêó (çâ³òóâàòèìóòü ÆÅÊè). Íà
äóìêó ñòîëè÷íîãî ãîëîâè, öå ïî-
êðàùèòü ñï³âïðàöþ ç ñóñï³ëüñòâîì.

Îêð³ì òîãî, êè¿âñüêà ì³ñüêà âëà-
äà ïðîâåëà àóäèò ä³ÿëüíîñò³ ÊÌÄÀ,
à íà áàãàòüîõ êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâàõ àóäèò ùå òðèâàº. «Âè-
ÿâëåí³ ïîðóøåííÿ ñêëàäàëè ñïî÷àò-
êó ñîòí³ ì³ëüéîí³â, ïîò³ì ì³ëüÿð-
äè ãðèâåíü. Ìè ïåðåäàëè ö³ ñïðà-
âè äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ äî
ïðîêóðàòóðè»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é
Êëè÷êî.

² çàêëèêàâ ÷èíîâíèê³â ñàìèì
âèáóäîâóâàòè ïðîöåäóðè, âèêðè-
âàòè êîðóïö³éí³ ñõåìè, à ãðîìà-
ä³ — êîíòðîëþâàòè âëàäó. Ïîñà-
äîâöÿì íå ïîçàçäðèø, àäæå «ìîæ-
ëèâîñòåé äëÿ â³äìîâîê, â³äïèñîê
÷è ñêàðã íà òðóäíîù³ ó íàñ íåìàº».
Òàêîæ ïîêðàùèòü ñèòóàö³þ ñåð-
òèô³êàö³ÿ óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì â³ä-

ïîâ³äíî äî óìîâ ISO, ùî íå ëèøå
îïòèì³çóº óïðàâë³íñüê³ ïðîöåñè,àëå
é çðîáèòü ñèñòåìó çðîçóì³ëîþ.
«Ìè ïîì³íÿëè 80 % ëþäåé ç ìè-
íóëîãî, ÿê³ ïðàöþâàëè ó ÊÌÄÀ ³
ìîãëè «òÿãíóòè» êîðóïö³éí³ ñõå-
ìè. Ìè ïðîâîäèìî âñ³ êîì³ñ³¿, âñ³
êîíêóðñè ïðîçîðî, çàïðîøóºìî
æóðíàë³ñò³â, ãðîìàäñüê³ñòü»,— ñêà-
çàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ïèòàííÿ êàäð³â º îäíèì ³ç êëþ-
÷îâèõ ó áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ, íà-
ãîëîñèâ ó ñâîºìó âèñòóï³ íà äåïó-
òàòñüêèõ ñëóõàííÿõ âèêîíàâ÷èé
äèðåêòîð Transparency International
Îëåêñ³é Õìàðà. «Ìè õî÷åìî ïåðå-
òâîðèòè êè¿âñüêó âëàäó íà ï³äêîí-
òðîëüíó òà ï³äçâ³òíó ãðîìàä³»,—
çàçíà÷èâ â³í. À äëÿ öüîãî êåð³â-
íèêè âñ³õ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ ìàþòü ïðèçíà÷àòèñÿ çà â³ä-
êðèòèìè êîíêóðñàìè, â³äêðèòè âñ³
äîêóìåíòè äëÿ ãðîìàäè (ð³øåííÿ
³ ò. ³í.), à òàêîæ ï³äâèùóâàòè êîì-
ïåòåíö³þ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ñòî-
ëè÷íî¿ âëàäè.

Ïîêàðàòè íå ìîæíà
ïîìèëóâàòè

Âò³ì, ñóñï³ëüñòâî,— çîêðåìà,
êè¿âñüêà ãðîìàäà,— âîë³ëè, àáè íà-
ðåøò³ ïîêàðàëè áîäàé ê³ëüêîõ êî-
ðóïö³îíåð³â. «Ìåíå êîæíîãî äíÿ
çàïèòóþòü, ÷îìó íà ñüîãîäí³ í³êî-
ãî íå ïîêàðàíî. Â³äâåðòî õî÷ó ñêà-
çàòè — öüîãî ÷åêàºìî íå ò³ëüêè
ìè, öüîãî ÷åêàº ñóñï³ëüñòâî. Çâî-

ë³êàòè íå ìîæíà,— ïîêàçàâ îá³-
çíàí³ñòü ó ïðîáëåìàòèö³ òà ó íà-
ñòðîÿõ ãðîìàäè Â³òàë³é Êëè÷êî.—
Àëå öå âæå íå íàøà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü. Ìè ïåðåäàëè ñïðàâè, ÿê³ âè-
ÿâëåíî âíóòð³øí³ì àóäèòîì, äî
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. ² ÷åêà-
ºìî íà ðåçóëüòàò».

«Ñêàçàòè, ùî ìè ïîáîðîëè êî-
ðóïö³þ, íåìîæëèâî, àëå ìè çðî-
áèëè êëþ÷îâ³ êðîêè, ÿê³ âæå çàâà-
æàþòü êîðóïö³¿ ïðàöþâàòè òàê, ÿê
âîíà ïðàöþâàëà êîëèñü»,— ï³äñó-
ìóâàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ï³ä ÷àñ äåïóòàòñüêèõ ñëóõàíü
ìåðó Êèºâà äîâåëîñÿ äîâîäèòè â³ä-
êðèò³ñòü ³ ïðîçîð³ñòü âëàäè íå ñëî-
âîì, à ä³ëîì. Ïðîñòî ó çàë³ àêòè-
â³ñòè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà
íåáàéäóæ³ ãðîìàäÿíè ðîçãîðíóëè
ïëàêàòè ç âèìîãàìè ïðèïèíèòè
íåçàêîíí³ çàáóäîâè çà äåê³ëüêî-
ìà àäðåñàìè. Â³òàë³é Êëè÷êî ï³-
ä³éøîâ äî öèõ ëþäåé ³ çàïðîñèâ
¿õ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ äåïóòàòñüêèõ
ñëóõàíü äî ñâîãî êàá³íåòó îáãîâî-
ðèòè ïðîáëåìè òà, çà ìîæëèâîñò³,
âèð³øèòè ¿õ. Îäíàê çàêëèêàâ ³ àê-
òèâ³ñò³â, ³ çàáóäîâíèê³â ä³ÿòè âè-
êëþ÷íî ó ïðàâîâ³é ïëîùèí³. «Õî-
÷ó â³äðàçó çàçíà÷èòè, ùî áóäü-ÿê³
êîíôë³êòè ïîòð³áíî âèð³øóâàòè ó
â³äïîâ³äíîñò³ äî çàêîíîäàâñòâà»,—
çàçíà÷èâ î÷³ëüíèê Êèºâà.

À ùå 16 ÷åðâíÿ ìåð ñòîëèö³ Â³-
òàë³é Êëè÷êî â³äêðèòî çâ³òóâàòè-
ìå ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà ö³é ïî-
ñàä³ êè¿âñüê³é ãðîìàä³ �

Ó Êîëîíí³é çàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ 26 òðàâíÿ áóëî ëþäíî: äåïóòàòè, êåð³âíè-
êè äåïàðòàìåíò³â ÊÌÄÀ, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàä-
ñüêîñò³, æóðíàë³ñòè. ² ïîä³ÿ çíàìåííà: ñòîëè÷íà
âëàäà âïåðøå çà îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â ïðîâîäèòü
äåïóòàòñüê³ ñëóõàííÿ. Íà ïîðÿäêó äåííîìó — ï’ÿòü
íàéïåêó÷³øèõ ïèòàíü. Ïåðøå ³ íàéâàæëèâ³øå —
ïîäîëàííÿ êîðóïö³¿. Ó÷àñíèêè îáãîâîðèëè îñíîâí³
òåçè Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
âëàäè. Ãîëîâíà «ô³øêà» — ñâ³òëî ÿê çáðîÿ. Ó ïåðå-
íîñíîìó ³ ïðÿìîìó ñåíñ³.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Íà äóìêó ìåðà ñòîëèö³, ó ïåðøó ÷åðãó êîðóïö³ÿ áî¿òüñÿ ïðîçîðîñò³, ÷åñíî¿ êîíêóðåíö³¿, ºäèíèõ ïðàâèë ãðè, ï³äçâ³òíîñò³,
êîíòðîëþ ãðîìàäñüêîñò³ çà óõâàëåííÿì ð³øåíü
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

46.�Вихідний�па�ет�до��ментів�передається�с�б’є�тові�звернення�особисто�під�розпис�����ра-

зі�пред’явлення�до��мента,�що�посвідч�є�особ�,�або�йо�о��повноваженом��представни�ові��

разі�пред’явлення�до��ментів,�що�засвідч�ють�йо�о�особ��та�повноваження.�У�випад�ах,�перед-

бачених�за�онодавством,�передається�в�інший�прийнятний�для�с�б’є�та�звернення�спосіб.

Інформація�про�дат��отримання�вихідно�о�па�ета�до��ментів�с�б’є�том�звернення�

збері�ається�в�матеріалах�справи.

47.�У�разі�незазначення�с�б’є�том�звернення�зр�чно�о�для�ньо�о�способ��отримання�вихід-

но�о�па�ета�до��ментів�або�йо�о�неотримання�в�Центрі�протя�ом�двох�місяців�відповідні�до��-

менти�надсилаються�с�б’є�тові�звернення�засобами�поштово�о�зв’яз��.�У�разі�відс�тності�відо-

мостей�про�місце�проживання�(місцезнаходження)�с�б’є�та�звернення�та�іншої��онта�тної�інфор-

мації�вихідний�па�ет�до��ментів�збері�ається�протя�ом�тримісячно�о�стро���в�Центрі,�а�потім�пе-

редається�для�архівно�о�збері�ання.

48.�Я�що�адміністративна�посл��а�надається�невід�ладно,�адміністратор�Центр��реєстр�є�ін-

формацію�про�рез�льтат�роз�ляд��справи�в�ж�рналі�(��паперовій�та�еле�тронній�формі),�не�ай-

но�форм�є�вихідний�па�ет�до��ментів�та�передає�йо�о�с�б’є�тові�звернення.

49.�Відповідальність�за�несвоєчасне�та�неналежне�надання�адміністративних�посл���нес�ть�

с�б’є�ти�надання�та�их�посл���та�в�межах�повноважень�адміністратори�і�дире�тор�Центр�.

50.�Інформація�про��ожн��надан��адміністративн��посл����та�справ����паперовій�(�опія)�та

еле�тронній�(відс�ановані�до��менти)�формі,�зо�рема�заява�с�б’є�та�звернення,�рез�льтат�на-

дання�адміністративної�посл��и�та�інші�до��менти,�визначені�Київсь�ою�місь�ою�радою,�збері-

�ається���Центрі.

Усі�матеріали�справи�вбері�аються���с�б’є�та�надання�адміністративної�посл��и.

51.�Порядо��надання�адміністративних�посл���в�еле�тронном��форматі,���том��числі�через

веб-портал�надання�адміністративних�посл��,�визначається�в��становленом��поряд��.

Київський міський голова В. Кличко

Продовження.�

Почато����№49(1449)�за�26�травня�2015�р.

37.�Після�реєстрації�вхідно�о�па�ета�до��ментів�адміністратор�Центр��форм�є�справ����папе-

ровій�та�еле�тронній�формі�та�в�разі�потреби�здійснює�її��опіювання�та�с�ан�вання.

38.�Інформацію�про�вчинені�дії�адміністратор�Центр��вносить�до�листа�про�проходження�спра-

ви���паперовій�та�еле�тронній�формі�(�рім�випад�ів,��оли�адміністратор�є�с�б’є�том�надання

адміністративної�посл��и).�Лист�про�проходження�справи�та�ож�містить�відомості�про�послі-

довність�дій�(етапів),�необхідних�для�надання�адміністративної�посл��и,�та�зал�чених�с�б’є�тів

надання�адміністративних�посл��.

Опрацювання�справи�(вхідно�о�па�ета�до��ментів)

39.�Після�вчинення�дій,�передбачених�п�н�тами�27—39�цьо�о�Ре�ламент�,�адміністратор�Цен-

тр��зобов’язаний�невід�ладно,�але�не�пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня,�надіслати�(передати)

вхідний�па�ет�до��ментів�с�б’є�тові�надання�адміністративної�посл��и,�до��омпетенції�я�о�о�на-

лежить�питання�прийняття�рішення���справі,�про�що�робиться�відміт�а�в�листі�про�проходжен-

ня�справи�із�зазначенням�час�,�дати�та�наймен�вання�с�б’є�та�надання�адміністративної�по-

сл��и,�до�я�о�о�її�надіслано,�та�проставленням�печат�и�(штампа)�адміністратора,�що�передав

відповідні�до��менти.

40.�Передача�справ���паперовій�формі�від�Центр��до�с�б’є�та�надання�адміністративної�по-

сл��и�здійснюється�в�поряд��,�визначеном��Київсь�ою�місь�ою�радою,�але�не�менше,�ніж�один

раз�протя�ом�робочо�о�дня,�шляхом�достав�и�працівни�ом�Центр�,�надсилання�відс�анованих

до��ментів�з�ви�ористанням�засобів�теле�ом�ні�аційно�о�зв’яз���або�в�інший�спосіб.

41.�Після�отримання�справи�с�б’є�т�надання�адміністративної�посл��и�зобов’язаний�внести

запис�про�її�отримання�із�зазначенням�дати�та�час�,�прізвища,�імені,�по�бать�ові�відповідаль-

ної�посадової�особи�до�листа�про�проходження�справи.

42.�Контроль�за�дотриманням�с�б’є�тами�надання�адміністративних�посл���стро�ів�роз�ляд�

справ�та�прийняття�рішень�здійснюється�адміністраторами�Центр��відповідно�до�розподіл��обо-

в’яз�ів�за�рішенням��ерівни�а�Центр�.

43.�С�б’є�т�надання�адміністративної�посл��и�зобов’язаний:�своєчасно�інформ�вати�Центр�про

переш�оди���дотриманні�стро���роз�ляд��справи�та�прийнятті�рішення,�інші�проблеми,�що�ви-

ни�ають�під�час�роз�ляд��справи;

надавати�інформацію�на��сний�або�письмовий�запит�(зо�рема�шляхом�надсилання�на�адре-

с��еле�тронної�пошти)�адміністратора�Центр��про�хід�роз�ляд��справи.

У�разі�виявлення�фа�т��пор�шення�вимо��за�онодавства�щодо�роз�ляд��справи�(стро�ів�на-

дання�адміністративної�посл��и�тощо)�адміністратор�Центр��невід�ладно�інформ�є�про�це��е-

рівни�а�Центр�.

Передача�вихідно�о�па�ета�до��ментів�с�б’є�тові�звернення

44.�С�б’є�т�надання�адміністративної�посл��и�невід�ладно,�але�не�пізніше�наст�пно�о�робо-

чо�о�дня�після�оформлення�рез�льтат��надання�адміністративної�посл��и,�форм�є�вихідний�па-

�ет�до��ментів�та�передає�йо�о�до�Центр�,�про�що�зазначається�в�листі�про�проходження�спра-

ви.

45.�Адміністратор�Центр��невід�ладно���день�надходження�вихідно�о�па�ета�до��ментів�по-

відомляє�про�рез�льтат�надання�адміністративної�посл��и�с�б’є�тові�звернення���спосіб,�за-

значений�в�описі�вхідно�о�па�ета�до��ментів,�здійснює�реєстрацію�вихідно�о�па�ета�до��мен-

тів�шляхом�внесення�відповідних�відомостей�до�листа�про�проходження�справи,�а�та�ож�до�від-

повідно�о�реєстр��в�паперовій�та�еле�тронній�формі.

Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва» 
Вакарчуку С. І.

Рішення Київської міської ради № 469/1333 від 14 травня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 14.02.2005 № 122/2698 «Про внесення змін до рішення

Київради від 01.06.2000 № 141/862 «Про встановлення звання «Почесний громадянин міста Києва» та заохо#
чувальних відзнак Київського міського голови» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�За�визначні�особисті�засл��и�����льт�рно-

м��та�соціальном��розвит���столиці�У�раїни —

міста�Києва,�а�тивн���ромадсь���діяльність�при-

своїти�звання�«Почесний��ромадянин�міста�Ки-

єва»�Ва�арч����Святослав��Іванович� —���ра-

їнсь�ом��м�зи�ант�,�во�аліст�,�лідер��ро�-��р-

т��«О�еан�Ельзи»,��омпозитор�,��ромадсь�о-

м��діячеві,�засл�женом��артист��У�раїни.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань���льт�ри�та�т�ризм��і�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місце-

во�о�самовряд�вання,�ре�іональних�та�міжна-

родних�зв’яз�ів.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про святкування Дня столиці та Дня Києва
Розпорядження № 459 від 8 травня 2015 року

Відповідно до статті 1 Закону України «Про столицю України — місто#герой Київ», статті 32 Закону Укра#
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002 № 371/180 та зареєстрованого наказом Міністерства юс#
тиції України від 02 лютого 2005 року № 14/5, враховуючи звернення громадської організації «Столичні іні#
ціативи» від 16 березня 2015 року № 16/01, з метою належного вшанування столиці України, популяризації міс#
та як туристичного центру, організації змістовного дозвілля киян, пропаганди фізичної культури і спорту,
презентації творчого доробку київських митців, професійних та аматорських художніх колективів, у межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Провести�30,�31�травня�2015�ро���свят-

��вання�Дня�столиці�та�Дня�Києва.

2.�Затвердити:

2.1.�Про�рам��за�альномісь�их�заходів,�при-

свячених�Дню�столиці�та�Дню�Києва,�що�до-

дається.

2.2.�Робочий�план�під�отов�и�і�проведення

за�альномісь�их�заходів,�присвячених�Дню�сто-

лиці�та�Дню�Києва,�що�додається.

3.�Підтримати�ініціатив���ромадсь�ої�ор�ані-

зації�«Столичні�ініціативи»�щодо�проведення

вистав�и-ярмар��,�присвяченої�Дню�столиці

та�Дню�Києва,�а�та�ож�фестивалю�«День�Ки-

єва�на�Софії»�на�Софійсь�ій�площі.

4.�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�Департамент��осві-

ти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�забезпечити�прове-

дення�на�висо�ом��ор�анізаційном��рівні�за-

ходів,�присвячених�Дню�столиці�та�Дню�Києва,

та�їх�фінанс�вання�в�межах�за�ально�о�обся��

аси�н�вань,�передбачених�в�бюджеті�м.�Києва

на�2015�рі��на�відповідні�цілі,�а�та�ож�за�рах�-

но��зал�чених���встановленом��поряд����ош-

тів.

5.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�забезпечити�проведення�свят�ових

заходів,�присвячених�Дню�столиці�та�Дню�Ки-

єва,�та�їх�фінанс�вання�в�межах�за�ально�о�об-

ся���аси�н�вань,�передбачених�в�бюджеті�м.

Києва�на�2015�рі��на�відповідні�цілі,�а�та�ож�за

рах�но��зал�чених���встановленом��поряд��

�оштів.

6.�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)���межах��омпетенції

забезпеч�вати��оординацію�питань,�пов’яза-

них�із�під�отов�ою�і�проведенням�за�ально-

місь�их�заходів,�присвячених�Дню�столиці�та

Дню�Києва.

7.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов��,�проведення�і�фінанс�вання�вистав-

�и-ярмар��,�присвяченої�Дню�столиці�та�Дню

Києва,�а�та�ож�фестивалю�«День�Києва�на�Со-

фії»�взяла�на�себе��ромадсь�а�ор�анізація�«Сто-

личні�ініціативи».

8.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

проведення�заходів�з�ідно�з�Про�рамою�за-

�альномісь�их�заходів,�присвячених�Дню�сто-

лиці�та�Дню�Києва,�та�Робочим�планом�під�о-

тов�и�і�проведення�за�альномісь�их�заходів,

присвячених�Дню�столиці�та�Дню�Києва,�по-

�ладається�на�їхніх�ор�анізаторів.

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а,�заст�п-

ни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

08.05.2015�№�459

ПРОГРАМА 
загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

Травень

1.�Заходи,�присвячені�Дню�столиці�та�Дню�Києва,���районах�міста�та�за�ладах���льт�ри

25 —�31�травня

2.�XXV�Міжнародний�фестиваль�«М�зичні�прем’єри�сезон�»

Концертні�майданчи�и�м.�Києва

26�травня —�1�червня

3.�Фестиваль�«День�Києва�на�Софії»

Софійсь�а�площа

4.�Вистав�а-ярмаро�,�присвячена�Дню�столиці�та�Дню�Києва

Софійсь�а�площа
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28�травня

5.�Урочисте�вр�чення�Мистець�ої�премії�«Київ» —�відзначення��ращих�митців�м.�Києва�в��а-

л�зі�літерат�ри,��іномистецтва,�м�зичної��омпозиції,�театрально�о�і�образотворчо�о�мистецтв,

ж�рналісти�и�та�народно�о�де�оративно�о�мистецтва

12.00

М�зейно-вистав�овий�центр�М�зею�історії�міста�Києва�(в�л.�Б.�Хмельниць�о�о,�7)

29�травня

6.�Міжнародні�зма�ання�«HORIZON�PARK�RACE�FOR�PEACE»�з�велосипедно�о�спорт��на�шо-

се,�присвячені�Дню�Києва

08.00-13.00

Маршр�т��он�и:

просп.�Голосіївсь�ий —�в�л.�Голосіївсь�а —

просп.�На��и —�в�л.�Бла�итно�о —

в�л.�Генерала�Родимцева —�в�л.�Героїв�Оборони

7.�Концертна�про�рама�«Хабанера�по-�иївсь�и»�симфонічно�о�ор�естр��Київсь�о�о�а�адеміч-

но�о�м�ніципально�о�театр��опери�і�балет��для�дітей�та�юнацтва

19.00

Київсь�ий�а�адемічний�м�ніципальний

театр�опери�і�балет��для�дітей�та�юнацтва

(в�л.�Межи�ірсь�а,�2)

29 —�31�травня

8.�Фестиваль�місь�их�прое�тів�«PRO�місто»

Пар��їм.�О.�С.�П�ш�іна�(просп.�Перемо�и,�40-б)

30�травня

9.�Від�ритий�К�бо��міста�з�повітроплавно�о�спорт�,�присвячений�Дню�Києва

08.00-20.00�Михайлівсь�а�площа

10.�Міжнародні�зма�ання�«HORIZON�PARK�RACE�MAIDAN»�з�велосипедно�о�спорт��на�шосе,

присвячені�Дню�Києва

08.00-16.00�Маршр�т��он�и:

Майдан�Незалежності —�в�л.�Хрещати� —�Європейсь�а�площа —�в�л.�Хрещати� —�в�л.�Ве-

ли�а�Василь�івсь�а —�площа�Льва�Толсто�о —�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а —�в�л.�Ковпа�а —

в�л.�Антоновича —�Либідсь�а�площа —�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а —�площа�Льва�Толсто�о —

в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а —�в�л.�Хрещати� —�Майдан�Незалежності

11.�Все��раїнсь�а�спортивно-оздоровча�а�ція�«Велодень»

10.00

Майдан�Незалежності

(біля�Лядсь�их�воріт)

12.�Велопарад,�присвячений�Дню�Києва

09.00-11.30�Маршр�т:

Європейсь�а�площа —�в�л.�Хрещати� —�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а —�площа�Льва�Толсто-

�о —�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а�— в�л.�Ковпа�а —�в�л.�Антоновича —�Либідсь�а�площа —

в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а —�площа�Льва�Толсто�о —�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а —�в�л.�Хре-

щати� —�Європейсь�а�площа —�Володимирсь�ій��звіз —�Пішохідний�міст —�в�л.�Тр�ханівсь�а

(Тр�ханів�острів)

13.�Вітрильна�ре�ата,�присвячена�Дню�Києва

11.00

Київсь�ий�річ�овий�во�зал,�причал�№ 6

(біля�цер�ви�Свято�о�Ми�олая)

14.�Інформаційно-мистець�а�а�ція�«Не�продавайся»

12.00

Майдан�Незалежності

15.�Від�риття�вистав�и�творів��иївсь�ої�х�дожниці�і�режисера�Юлії�Лазаревсь�ої�«Повернення»

13.00

Мистець�ий�центр�«Шо�оладний�б�дино�»

філія�Київсь�о�о�національно�о

м�зею�російсь�о�о�мистецтва

(в�л.�Шов�овична,�17/2)

16.�Концертна�про�рама�«Київсь�а�фантазія»

14.00

Центральний�пар����льт�ри�і�відпочин��,

Літня�естрада�Місь�о�о�сад�

17.�IX�Місь�ий�фестиваль�хорово�о�мистецтва�«Пісня�над�Дніпром»

14.00-18.00�Співоче�поле�Печерсь�о�о�ландшафтно�о�пар��

18.�Концертна�про�рама�«Хабанера�по-�иївсь�и»�симфонічно�о�ор�естр��Київсь�о�о�а�адеміч-

но�о�м�ніципально�о�театр��опери�і�балет��для�дітей�та�юнацтва

17.00

Центральний�пар����льт�ри�і�відпочин��,�Літня�естрада�Місь�о�о�сад�

19.�Мистець�а�а�ція�«Я��тебе�не�любити,�Києве�мій!»

18.00�Софійсь�а�площа

30-31�травня

20.�Від�ритий�чемпіонат�міста�з�с�дномодельно�о�спорт�

10.00

Зато�а�на�острові�Долобець�ий�

��зоні�відпочин���пар���«Гідропар�»�

(Броварсь�е�шосе,�1)

21.�Ярмаро��народних�майстрів

10.00-17.00

Національний�центр�народної���льт�ри

«М�зей�Івана�Гончара»

(в�л.�Лаврсь�а,�19)

31�травня

22.�Міжнародні�зма�ання�«HORIZON�PARK�CLASSIC»�з�велосипедно�о�спорт��на�шосе,�при-

свячені�Дню�Києва

08.00-13.00

Маршр�т��он�и:

в�л.�Ми�оли�Грінчен�а —�в�л.�Кірово�радсь�а

— просп.�Червонозоряний —�в�л.�Андрія

Голов�а —�в�л.�Солом�‘янсь�а —�в�л.�Протасів

Яр —�в�л.�Ми�оли�Грінчен�а

23.�Міжнародний�т�рнір�з��і�бо�син��,�присвячений�Дню�Києва

10.00�(почато��зма�ань)

17.00�(від�риття)

Центральний�пар����льт�ри�і�відпочин��,

Естрада�Хрещато�о�пар��

(біля�Ар�и�др�жби�народів)

24.�Чемпіонат�міста�з�сімейно�о�спорт�

11.00

в�л.�Хрещати�

25.�Київсь�ий�від�ритий�фестиваль�повітряних�зміїв

11.00-17.00

Національний�м�зей�народної�архіте�т�ри�та�поб�т��У�раїни,�с.�Пиро�ів

26.�Концертна�про�рама�«М�шля�Джаз»���рам�ах�фестивалю�«Kyiv�Open�Air»

16.00-22.00

Центральний�пар����льт�ри�і�відпочин��,

Літня�естрада�Місь�о�о�сад�

27.�К�льт�рно-мистець�а�про�рама�«Віно��пісень�над�Києвом�л�нає»

17.00-20.00

Співоче�поле

Печерсь�о�о�ландшафтно�о�пар��

28.�Концертна�про�рама�«Non�stop�show�Djazz»

18.00

Софійсь�а�площа

01�червня

29.�23-й�спортивно-бла�одійний�«Пробі��під��аштанами»

08.00-13.00

Контра�това�площа —�в�л.�Са�айдачно�о —�Боричів��звіз —�Набережне�шосе�(до�номера

16)�та���зворотном��напрям��

30.�Міжнародний�дитячий�фор�м�«Діти�всьо�о�світ�,�єднаймося!»,�в�рам�ах�я�о�о�відб�деть-

ся�хода�«Ми�хочемо�мир�!»

09.00-14.00

Михайлівсь�а�площа —�Володимирсь�ий

проїзд —�Софійсь�а�площа

31.�Фестиваль�національних���льт�р�«Фоль�лорама»

13.00-17.00

Центральний�пар����льт�ри�і�відпочин��,

Літня�естрада�Місь�о�о�сад�

07�червня

32.�Міжнародний�м�зично-театральний�фестиваль�«О-FEST»�(«О-ФЕСТ»)

Київсь�ий�національний�а�адемічний�театр�оперети�(в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а,�53/55)

Керівник апарату 
В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

08.05.2015�N�459

РОБОЧИЙ ПЛАН
підготовки і проведення загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

№ Зміст роботи Контрольні строки
виконання

Відповідальні

1 2 3 4

1. Забезпечення організації та проведення виставки�ярмарку, присвяченої Дню столиці та Дню Києва, фестивалю "День Києва на Софії" на
Софійській площі

26.05.2015�01.06.2015 ГО "Столичні ініціативи"

2. Здійснення художньо�декоративного оформлення центральної частини м. Києва до 26.05.2015 ПАТ "Київміськоформлення" (за згодою)

3. Здійснення художнього тематичного оформлення вулиць та площ районів м. Києва до 26.05.2015 Районні в місті Києві державні адміністрації

4. Забезпечення проведення у районах м. Києва святкових заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва травень 2015 Районні в місті Києві державні адміністрації

5. Організація торговельного обслуговування під час проведення святкових заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва, в районах м. Києва 30,31.05.2015 Районні в місті Києві державні адміністрації

6. Координація та погодження схеми розміщення об'єктів торгівлі з продажу продуктів харчування, солодощів і безалкогольних напоїв за
поданням ГО "Столичні ініціативи" під час проведення виставки�ярмарку, присвяченої Дню столиці та Дню Києва

до 22.05.2015 Департамент промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), ГО "Столичні
ініціативи"
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7. Під час проведення виставки�ярмарку, присвяченої Дню столиці та Дню Києва, не допускати використання теплового торговельно�
технологічного устаткування, що працює на скрапленому газі та відкритому вогнищі; 
забезпечення виконання вимог рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року № 413/5225 "Про деякі питання з упорядкування 
в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом (крім безалкогольного) та тютюновими
виробами"

26.05.2015� 01.06.2015 ГО "Столичні ініціативи"

8. Забезпечення контролю за виконанням торговельними підприємствами та організаціями, комунальними службами районів постійного
санітарного прибирання об'єктів торгівлі та обслуговування населення, прилеглих і закріплених територій під час проведення святкових
заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

26.05.2015� 01.06.2015 Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районні в місті Києві державні
адміністрації, ГО "Столичні ініціативи", МГО "Жінка III
тисячоліття"

9. Забезпечення підключення до мереж електропостачання сценічного та виставкового обладнання, об'єктів торгівлі під час проведення виставки�
ярмарку, присвяченої Дню столиці та Дню Києва, фестивалю "День Києва на Софії" на Софійській площі

14.05.2015� 09.06.2015 ГО "Столичні ініціативи", Публічне акціонерне товариство
"Київенерго" (за згодою), Державне підрядне
спеціалізоване підприємство електромонтажних робіт
"Київські кабельні мережі", Міжрайонне відділення
реалізації електроенергії №1 (за згодою)

10. Вирішення питання забезпечення святкових заходів необхідною енергетичною потужністю за заявками організаторів до 14.05.2015 Публічне акціонерне товариство "Київенерго" (за
згодою)

11. Забезпечення включення святкової ілюмінації в центральній частині м. Києва, що перебуває на балансі КП "Київміськсвітло"; 
забезпечення освітлення Софійської площі та прилеглої території під час проведення фестивалю "День Києва на Софії"

30,31.05.2015
26.05.2015� 01.06.2015

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Комунальне підприємство
електромереж зовнішнього освітлення м. Києва
"Київміськсвітло"

12. Забезпечення у встановленому порядку оформлення відповідної документації на право тимчасового порушення благоустрою та його
відновлення у зв'язку з встановленням тимчасових об'єктів торгівлі на Софійській площі, сценічних конструкцій на Софійській площі, Майдані
Незалежності та в інших місцях проведення заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва, згідно з заявками організаторів

до 14.05.2015 Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

13. Забезпечення дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№1051/1051, під час проведення виставки�ярмарку, присвяченої Дню столиці та Дню Києва, фестивалю "День Києва на Софії" та інших
святкових заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

12.05.2015� 09.06.2015 ГО "Столичні ініціативи", МГО "Жінка III тисячоліття",
Благодійний фонд "Пробіг  під каштанами"

14. Забезпечення: охорони громадського порядку в місцях проведення загальноміських заходів, передбачених Програмою загальноміських
заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва; 
цілодобової охорони сцени, сценічного обладнання та освітлювальної апаратури на Софійській площі, Співочому полі Печерського
ландшафтного парку, парку ім. О.С. Пушкіна; 
умов для вільного заїзду транспорту з колективами, сценічним обладнанням на місця проведення загальноміських заходів та виїзду з них, а
саме: 
на Софійську площу, 
Майдан Незалежності, Михайлівську площу, Контрактову площу, вул. Хрещатик, Співоче поле Печерського ландшафтного парку, територію
Центрального парку культури і відпочинку, територію парку ім. О.С. Пушкіна; 
стоянок для транспорту, який перевозитиме сценічне обладнання, художні колективи на територію, прилеглу до Софійської площі,
Михайлівської площі, Майдану Незалежності, Контрактової площі, вулиці Хрещатик, Співочого поля Печерського ландшафтного парку, парку
ім. О.С. Пушкіна, Центрального парку культури і відпочинку; 
не допускати випадків стихійного паркування автотранспортних засобів на прибудинкових територіях (миття, ремонт тощо), прилеглих до
місць проведення заходів 

26.05.2015�01.06.2015 

26.05.2015�01.06.2015 

12.05.2015�01.06.2015 

28.05.2015�01.06.2015 

26.05.2015�02.06.2015 

26.05.2015�01.06.2015

Головне управління МВС України в м. Києві (за згодою)

15. Перекриття руху транспорту під час проведення загальноміських заходів (відповідно до заявок організаторів), а саме: 
Міжнародних змагань "HORIZON PARK RACE FOR PEACE" з велосипедного спорту на шосе за маршрутом: просп. Голосіївський � вул.
Голосіївська � просп. Науки � вул. Блакитного � вул. Генерала Родимцева � вул. Героїв Оборони; 
Міжнародних змагань "HORIZON PARK RACE MAIDAN" з велосипедного спорту на шосе за маршрутом: Майдан Незалежності � вул. Хрещатик �
Європейська площа �вул. Хрещатик � вул. Велика Васильківська � площа Льва Толстого � вул. Велика Васильківська � вул. Ковпака �вул.
Антоновича � Либідська площа � вул. Велика Васильківська � площа Льва Толстого � вул. Велика Васильківська �   вул. Хрещатик � Майдан
Незалежності; 
Міжнародних змагань "HORIZON PARK CLASSIC" з велосипедного спорту на шосе за маршрутом: вул. Миколи Грінченка � вул. Кіровоградська �
просп. Червонозоряний � вул. Андрія Головка � вул. Солом'янська � вул. Протасів Яр � вул. Миколи Грінченка; 
Велопараду за маршрутом: Європейська площа � вул. Хрещатик � вул. Велика Васильківська � площа Льва Толстого � вул. Велика Васильківська
� вул. Ковпака � вул. Антоновича � Либідська площа � вул. Велика Васильківська � площа Льва Толстого �вул. Велика Васильківська � вул.
Хрещатик � Європейська площа � Володимирській узвіз � Пішохідний міст � вул. Труханівська (Труханів острів); 
ходи "Ми хочемо миру!", в рамках проведення Міжнародного дитячого форуму "Діти всього світу, єднаймося!" за маршрутом: Михайлівська
площа � Володимирський проїзд � Софійська площа; 
23�го спортивно�благодійного "Пробігу під каштанами" за маршрутом: Контрактова площа � вул. Сагайдачного � Боричів узвіз � Набережне
шосе (до номера 16) та у зворотному напрямку

29.05.2015 08.00�13.00 

30.05.2015 08.00�16.00 

31.05.2015 08.00�13.00 

30.05.2015 09.00�11.30 

01.06.2015 09.00�14.00 

01.06.2015 08.00�13.00

Головне управління МВС України в м. Києві (за згодою)

16. Забезпечення безперебійної роботи транспорту для перевезення населення після завершення святкових заходів 
Забезпечення внесення змін в шлях слідування наземного пасажирського транспорту в місцях проведення заходів

30,31.05.2015
29.05.2015 � 01.06.2015

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

17. Забезпечення чергування пожежно�рятувальних (пожежних) автомобілів (згідно з заявками організаторів заходів ) та здійснення пожежної
безпеки, державного пожежного нагляду під час проведення заходів, запобігання виникненню інших надзвичайних ситуацій під час
проведення заходів 
Забезпечення чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час проведення святкових заходів, передбачених Програмою
загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

26.05.2015 � 01.06.2015 

26.05.2015� 01.06.2015

Головне управління ДСНС України у м. Києві (за згодою) 

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

18. Здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства України про охорону праці під час проведення загальноміських заходів,
присвячених Дню столиці та Дню Києва

30,31.05.2015 Державна інспекція промислової безпеки та охорони
праці у соціально�культурній сфері Територіального
управління Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по
Київській області та місту Києву (за згодою)

19. Встановлення необхідної кількості урн, контейнерів для збору побутових відходів, туалетних модульних кабін у місцях проведення
загальноміських заходів

26.05.2015� 01.06.2015 Організатори заходів, районні в місті Києві державні
адміністрації

20. Забезпечення постійного контролю та своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для збору побутових відходів, належного утримання
туалетів у місцях проведення масових святкових заходів

26.05.2015� 01.06.2015 Районні в місті Києві державні адміністрації,
організатори заходів, Департамент житлово�
комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

21. Забезпечення встановлення необхідної кількості туалетних модульних кабін, урн та контейнерів для збору побутових відходів, їх належне
обслуговування та утримання (своєчасне вивезення сміття) під час проведення виставки�ярмарку, присвяченої Дню столиці та Дню Києва,
фестивалю "День Києва на Софії" на Софійській площі та інших святкових заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

26.05.2015� 01.06.2015 ГО "Столичні ініціативи", Шевченківська районна в місті
Києві державна адміністрація, МГО "Жінка III тисячоліття"

22. Виділення необхідної кількості автотранспорту згідно із заявками організаторів загальноміських заходів відповідно до укладених договорів 30,31.05.2015 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), КП "Київпастранс"

23. Забезпечення безпеки на воді та роботи рятувальних служб під час проведення святкових заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва,
передбачених Програмою загальноміських заходів

30,31.05.2015 Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), КП "Плесо"

24. Розміщення соціальної реклами у м. Києві, присвяченої Дню столиці та Дню Києва 
Виготовлення рекламної та друкованої продукції про проведення загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

до 18.05.2015 Департамент містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), КП "Київреклама", ГО
"Столичні ініціативи"

25. Забезпечення інформування населення щодо проведення заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва травень 2015 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Департамент культури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

26. Забезпечення організації та проведення Міжнародного дитячого форуму "Діти всього світу, єднаймося!", у рамках якого відбудеться хода "Ми
хочемо миру!"

01.06.2015 09.00�14.00 МГО "Жінка III тисячоліття"

27. Забезпечення участі дітей � учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва у ході "Ми хочемо миру!", у рамках проведення Міжнародного
дитячого форуму "Діти всього світу, єднаймося!"

01.06.2015 МГО "Жінка III тисячоліття", Департамент освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

28. Забезпечення підготовки та проведення фестивалю міських проектів "PRO місто" у парку ім. О.С. Пушкіна 29.05.2015� 31.05.2015 Департамент містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

29. Забезпечення проведення спортивних заходів, заходів для дітей та юнацтва, передбачених Програмою загальноміських заходів, присвячених
Дню столиці та Дню Києва

29.05.2015� 01.06.2015 Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



30. Забезпечення проведення: урочистого вручення Мистецької премії "Київ", XXV Міжнародного фестивалю "Музичні прем'єри сезону",
мистецької акції "Як тебе не любити, Києве мій!", концертної програми "Non stop show Djazz", концертної програми "Хабанера по�київськи",
концертної програми "Мушля Джаз" у рамках фестивалю "Kyiv Open Air", концертної програми "Київська фантазія", IX Міського фестивалю
хорового мистецтва "Пісня над Дніпром", культурно�мистецької програми "Вінок пісень над Києвом лунає", Міжнародного музично�
театрального фестивалю "0�FEST" ("О�ФЕСТ")

25.05.2015�07.06.2015 Департамент культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

31. Підготовка необхідних матеріалів для проведення церемонії вручення Мистецької премії "Київ" до 26.05.2015 Департамент культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко   

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

21�травня�2015�р.�за�№ 59/1170

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

адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1055 
«Про встановлення тарифів на платні послуги зі стоматологічної

допомоги, які надаються державними та комунальними
закладами охорони здоров’я у м. Києві»

Розпорядження № 451 від 5 травня 2015 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження пе#
реліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах
освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію норматив#
но#правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних
послуг з медичного обслуговування, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1�Доповнити�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�24�вересня�2014

ро���№�1055�«Про�встановлення�тарифів�на

платні�посл��и�зі�стоматоло�ічної�допомо�и,�я�і

надаються�державними�та��ом�нальними�за�ла-

дами�охорони�здоров’я���м�Києві»,�зареєстро-

ване�в�Головном���правлінні�юстиції���м.�Ки-

єві�07�жовтня�2014�ро���за�№ 33/1086,�нови-

ми�п�н�тами�7-8�та�о�о�зміст�:

«7.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�зі

стоматоло�ічної�допомо�и,�я�і�надає�Стомато-

ло�ічна�полі�ліні�а�Дніпровсь�о�о�район��м.�Ки-

єва»,�що�додаються.

8.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�зі

стоматоло�ічної�допомо�и,�я�і�надає�Ком�наль-

не�не�омерційне�підприємство�«Центр�первин-

ної�меди�о-санітарної�допомо�и�№ 1�Дніпров-

сь�о�о�район��м.�Києва»,�що�додаються.

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�7-9�вважати�відповід-

но�п�н�тами�9-11.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

21�травня�2015�р.�за�№ 59/1170

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

24.09.2014�р.�№�1055

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

05.05.2015�р.�№�451)

Тарифи 
на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає 

Стоматологічна поліклініка Дніпровського району м. Києва

№ Код
послуги Найменування послуги

Тариф за
1 послугу,
грн 
(без ПДВ)

1 2 3 4

1. Стоматологічна   допомога,   що   подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами
закладів охорони здоров'я

1.1 Терапевтична стоматологія

1.1 001 Первинний огляд хворого в терапії (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми діагностики та лікування)

25,30

1.2 002 Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу 61,80

1.3 003 Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного
обстеження, контролю призначеного лікування)

25,30

1.4 007 Знеболювання провідникове анестетиком типу "Убістезин" 45,80

1.5 010 Знеболювання інфільтраційне анестетиком типу "Убістезин" 34,10

1.6 011 Знеболювання аплікаційне 14,10

1.7 012 Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу 42,60

1.8 014 Аналіз рентгенограми прицільної 10,20

1.9 015 Аналіз панорамної рентгенограми 20,60

1.10 017 Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів 189,50

1.11 018 Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів 145,00

1.12 020 Відбілювання зубів 98,10

1.13 021 Вибіркове пришліфування горбиків зубів 82,00

1.14 023 Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання
пломби)

47,10

1.15 024 Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) 67,90

1.16 025 Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу
пульпової камери

45,20

1.17 027 Пульпотомія 65,70

1.18 028 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба 55,70

1.19 029 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) 78,90

1.20 030 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, ... що полімеризується, та
гутаперчевими штифтами (або термопластом)

94,30

1.21 031 Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери 31,80

1.22 032 Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях 11,50

1.23 033 Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба 84,80

1.24 034 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба 152,40

1.25 035 Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що
полімеризується, або цементом

152,80

1.26 036 Видалення постійної пломби 20,90

1.27 037 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою
скловолоконних штифтів та світлополімерного матеріалу

366,90

1.28 038 Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою
скловолоконних штифтів та світлополімерного матеріалу

455,90

1.29 042 Кюретаж пародонтальних кишень 2�х зубів 64,50

1.30 044 Накладання тимчасової пломби 10,80

1.31 054 Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень з світлополімерного
матеріалу типу "Філтек" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

168,10

1.32 055 Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень з світлополімерного
матеріалу типу "Філтек" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

211,60

1.33 277 Контроль за гігієною ротової порожнини 36,70

1.34 280 Шинування 6�ти зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом 388,60

1.35 282 Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень з склоіномерного
матеріалу типу "Кетак" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

82,20

1.36 383 Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень з світлополімерного
матеріалу типу "Лателюкс" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

108,10

1.37 384 Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень з світлополімерного
матеріалу типу "Лателюкс" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

124,10

1.38 386 Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень з світлополімерного
матеріалу типу "Спектрум" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

143,70

1.39 387 Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень з світлополімерного
матеріалу типу "Спектрум" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

174,80

1.40 419 Знеболювання провідникове анестетиком типу "Артифрін" 39,60

1.41 420 Знеболювання провідникове анестетиком типу "Мепівакаїн" 41,70

1.42 421 Знеболювання інфільтраційне анестетиком типу "Артифрін" 24,40

1.43 422 Знеболювання інфільтраційне анестетиком типу "Мепівакаїн" 30,50

1.44 423 Флюоризація зубів 53,80

1.45 424 Закриття фісур одного зуба герметиками 45,60

1.46 425 Проведення професійної гігієни усіх зубів 144,20

1.47 426 Усунення місцевих подразнюючих факторів 28,10

1.48 427 Сріблення поверхні або порожнини зуба 34,10

1.49 428 Накладання кофердаму 70,60

1.50 429 Вилучення стороннього тіла із каналу зуба 194,00

1.51 430 Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень з цементу типу
"Фуджи" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання
сплачуються додатково)

32,50

1.52 431 Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень з цементу типу
"Фуджи" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання
сплачуються додатково)

48,70

1.53 432 Аероскейлінг (зняття зубного каменю, нальоту) з застосуванням методу AirFlow 99,10

1.54 433 Тимчасове пломбування каналу кальцієвмісною пастою (1 канал) 91,00

1.55 434 Встановлення скловолоконного штифта 114,10

1.2.Хірургічна стоматологія

1.2.1 068 Видалення зуба просте (з урахуванням витрат часу на огляд хворого, заповнення
документації) (вартість знеболювання сплачується додатково)

48,30

1.2.2 070 Видалення зуба складне (з урахуванням витрат часу на огляд хворого, заповнення
документації) (вартість знеболювання сплачується додатково)

88,00

1.2.3 071 Накладання швів на лунку після видалення зуба 71,50

1.2.4 072 Видалення зуба з викроюванням слизово�періостального клаптя, випилюванням
фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка (вартість знеболювання
сплачується додатково)

222,80

1.2.5 073 Розкриття абсцесу, дренування 79,70

1.2.6 074 Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка 122,60

1.2.7 075 Лікування альвеоліту кюретажем ямки 106,30

1.2.8 076 Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми 175,90

1.2.9 079 Резекція капюшона 77,70

1.2.10 080 Цистектомія з резекцією верхівки кореня 243,60

1.2.11 081 Альвеолектомія 64,80

1.2.12 082 Видалення доброякісних новоутворень м'яких тканин ротової порожнини (папіломи,
фіброми тощо)

150,20

1.2.13 083 Припинення кровотечі після видалення зуба 34,80

1.2.14 389 Підготовка і операція введення внутрішньокісткового імплантату (вартість імпланту і
кістковопластичного матеріалу сплачується додатково)

2018,40

1.2.15 390 Другий етап операції введення внутрішньокісткового імплантату (вартість імпланту і
кістковопластичного матеріалу сплачується додатково)

916,10

1.2.16 391 Третій етап операції � встановлення абатменту (вартість абатменту сплачується
додатково)

1122,60

1.2.17 400 Вестибулопластика 181,50

1.2.18 402 Пластика вуздечки язика 104,70

1.2.19 406 Перев'язка після складного хірургічного втручання 45,80

1.2.20 409 Зняття швів 17,80

1.2.21 435 Видалення тимчасового зуба 46,70
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2. Протезування зубне

2.1. Ортопедична стоматологія

2.1.1 093 Одиночна штампована металева коронка 195,10

2.1.2 094 Штампована коронка, облицьована пластмасою 286,40

2.1.3 095 Одиночна пластмасова коронка 219,20

2.1.4 096 Одиночна металокерамічна коронка 801,20

2.1.5 097 Одиночна металопластмасова (фотополімерна) коронка 558,40

2.1.6 098 Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі 218,80

2.1.7 099 Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі 62,60

2.1.8 100 Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі 576,00

2.1.9 102 Металопластмасовий зуб (або композитний) у мостоподібному протезі 320,80

2.1.10 104 Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими 
зубами

755,90

2.1.11 105 Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами 604,40

2.1.12 108 Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси 71,80

2.1.13 111 Куксова штифтова вкладка 174,10

2.1.14 112 Спайка коронок 27,00

2.1.15 113 Перелом базису 109,90

2.1.16 115 Кріплення одного зуба 127,30

2.1.17 116 Кріплення двох зубів 138,10

2.1.18 117 Кріплення трьох зубів 148,90

2.1.19 119 Кріплення одного кламера 153,60

2.1.20 122 Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) 368,70

2.1.21 134 Виготовлення, кріплення та видалення ізоляції для торуса 12,80

2.1.22 136 Виготовлення і установка гнутого кламера із сталі 9,10

2.1.23 137 Дуга верхня передня (додаткова) із хромокобальтового сплаву 537,30

2.1.24 138 Дуга верхня задня із хромокобальтового сплаву 532,70

2.1.25 139 Дуга нижня із хромокобальтового сплаву 513,40

2.1.26 143 Кламер Роуча (Т<подібний) із хромокобальтового сплаву 143,20

2.1.27 148 Відгалуження із хромокобальтового сплаву 55,80

2.1.28 151 Сідло (сітка) для кріплення з пластмасою із хромокобальтового сплаву 131,20

2.1.29 152 Вогнетривка модель 118,00

2.1.30 153 Лапка 21,90

2.1.31 155 Цементування коронки із сталі 25,30

2.1.32 157 Литий зуб із хромокобальтового сплаву 126,90

2.1.33 162 Штампована коронка (робота із нанесення метало<захисного покриття сплачується
додатково)

5,50

2.1.34 166 Литий зуб із сталі з пластмасовою фасеткою (робота із нанесення метало<захисного
покриття сплачується додатково)

13,10

2.1.35 171 Первинне обстеження хворого в ортопедії (включає запис анамнезу, фізичних
обстежень, запланованої програми лікування)

35,60

2.1.36 173 Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на прохання лікаря, який
лікує, іншим лікарем на предмет спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

66,80

2.1.37 178 Визначення ступеня рухомості зубів 20,60

2.1.38 184 Зняття відбитка гіпсом 28,50

2.1.39 193 Зняття суцільнолитої коронки 83,60

2 1.40 194 Зняття штампованої коронки 16,70

2 1 41 198 Визначення центральної оклюзії в ортопедії 52,50

2.1.42 199 Припасування каркаса суцільнолитого металопластмасового або металокерамічного
протеза з уступом

82,40

2.1.43 202 Припасування каркаса бюгельного протеза з двома та більше опорно<утримуючими
кламерами

65,00

2.1.44 203 Перевірка конструкції протеза при частковій відсутності зубів 20,60

2.1.45 204 Перевірка конструкції протеза при повній відсутності зубів 51,50

21.46 209 Корекція знімного протеза 30,90

2.1.47 210 Припасування індивідуальної ложки і зняття 2<х відбитків 55,00

2.1.48 211 Припасування та накладання знімного протеза при частковій втраті зубів 41,00

2.1.49 212 Припасування та накладання повного знімного пластинчатого протеза 48,90

21.50 218 Нормалізація оклюзійних співвідношень 30,90

21 51 270 Зняття відбитка масою типу "Репін" 30,80

2.1.52 376 Припасування та здача преортодонтичного трейнера (вартість трейнера сплачується
додатково)

83,50

2.1.53 412 Припасування та фіксація суцільнолитих конструкцій протезів при наявності
імплантату

133,60

2 1.54 413 Зняття відбитка при наявності імплантату 370,80

2.1.55 414 Зняття подвійного відбитка масою типу "Імпрегіум" 385,60

2.1.56 415 Припасування та накладання протеза знімної конструкції при наявності імплантату 66,80

2.1.57 416 Протезування з опорою на імпланти незнімними протезами з гвинтовою фіксацією
(вартість гвинтів сплачується додатково)

1708,20

2.1.58 436 Знімний частковий протез з термопластичної маси типу "DeFlex" з пластмасовими
зубами

2007,50

2.1.59 437 Зуб в частковому знімному протезі з пластмасовими зубами імпортного виробництва
типу "IVOCLAR", Ліхтенштейн

25,30

2.1.60 438 Перелом базису знімного часткового протезу з термопластичної маси типу "DeFlex" 779,20

2.1.61 439 Кріплення чотирьох зубів у знімному частковому протезі з термопластичної маси
типу "DeFlex" (вартість зубів сплачується додатково)

155,00

2.1.62 440 Припасування та фіксація куксової вкладки із штифтом 103,00

2.1.63 441 Припасування та фіксація коронки з облицюванням цементом типу "Адгезор" 76,00

2.1.64 442 Припасування та фіксація пластмасової коронки цементом типу "Адгезор" 76,00

2.1.65 443 Припасування та фіксація штампованої коронки цементом типу "Адгезор" 76,00

2.1.66 444 Припасування та фіксація суцільнолитої коронки цементом типу "Фуджи" 102,40

2.1.67 445 Припасування та фіксація металокерамічної коронки цементом типу "Фуджи" 102,40

2.1.68 446 Припасування та фіксація металопластмасової коронки цементом типу "Фуджи" 102,40

2.1.69 447 Припасування та фіксація суцільнолитого пластмасового або металокерамічного
протеза з уступом

180,90

2.1.70 448 Припасування та фіксація паяного мостоподібного протеза 47,20

2.1.71 449 Припасування та накладання бюгельного протеза з опорно<утримуючими кламерами 51,50

2.1.72 450 Препарування зуба під штамповану коронку 22,50

2.1.73 451 Препарування зуба під пластмасову коронку 33,60

2.1.74 452 Препарування зуба під металопластмасову коронку 44,70

2.1.75 453 Препарування зуба під суцільнолиту коронку 44,70

2.1.76 454 Препарування зуба під металокерамічну коронку 44,80

2.1.77 455 Препарування зуба під куксову вкладку із штифтом 44,80

2.1.78 456 Зняття подвійного відбитка масою типу "Оптасил" 36,30

2.1.79 457 Безметалева керамічна напівкоронка (вінір) 876,70

2.2. Ортодонтична стоматологія

2.2.1 312 Первинний огляд хворого в ортодонтії (включає запис анамнезу, фізичних
обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

56,20

2.2.2 317 Визначення центральної оклюзії 54,10

2.2.3 318 Виготовлення діагностичних моделей 58,10

2.2.4 319 Розрахунок на моделях щелеп 58,10

2.2.5 321 Зняття відбитків щелеп альгінатною масою типу "Упін" 67,60

2.2.6 322 Відливка моделей з гіпсу 32,00

2.2.7 325 Припасування та здача апарата з гвинтом 69,60

2.2.8 326 Фіксація брекет<системи (вартість брекет<системи сплачується додатково) 397,00

2.2.9 327 Припасування та здача знімного апарата з похилою площиною 55,60

2.2.10 328 Припасування та здача знімного апарата з оклюзійними накладками 83,50

2.2.11 331 Припасування та здача знімної капи 83,50

2.2.12 333 Припасування та здача ортодонтичного кільця чи коронки (вартість кільця чи
коронки сплачується додатково)

101,80

2.2.13 336 Припасування та здача апарата Андрезена<Хойпля 83,50

2.2.14 338 Фіксація одного брекета (вартість брекета сплачується додатково) 59,40

2.2.15 342 Заміна однієї лігатури (вартість лігатури сплачується додатково) 25,70

2.2.16 343 Лагодження протеза або його корекція 81,90

2.2.17 349 Навчання пацієнта правил гігієни ротової порожнини та догляду за ортодонтичними
апаратами

48,80

2.2.18 351 Пластинка з похилою площиною 207,60

2.2.19 352 Пластинка з заслоном для язика 133,40

2.2.20 353 Пластинка розширяюча зі стандартним гвинтом 219,30

2.2.21 355 Пластинка з оклюзійними накладками 267,30

2.2.22 359 Активатор Андрезена з вестибулярною дугою та гвинтом 340,60

2.2.23 361 Коронка ортодонтична 85,30

2.2.24 362 Кільце ортодонтичне 71,00

2.2.25 363 Коронка із штангою 177,90

2.2.26 365 Капа знімна пластмасова 159,80

2.2.27 371 Фіксація стандартної дуги (вартість стандартної дуги сплачується додатково) 27,80

2.2.28 372 Фіксація реверсійної дуги (вартість реверсійної дуги сплачується додатково) 55,60

2.2.29 373 Фіксація однієї ланки еластичного ланцюжка (вартість еластичного ланцюжка
сплачується додатково)

13,90

3. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються 
без направлення лікарів

3.1 089 Рентгенографія зубів панорамна (ортопантограма) 113,50

3.2 091 Рентгенографія зубів 49,20

4. Стажування лікарів (провізорів)<інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, 
якщо ці лікарі (провізори)<інтерни закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти 

на умовах контракту

4.1 265 Стажування лікаря<інтерна<стоматолога на умовах контракту протягом одного дня
під керівництвом лікаря<стоматолога вищої категорії

40,70

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

21�травня�2015�р.�за�№ 60/1171

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви%онавчо'о�ор'ан��Київсь%ої�місь%ої�ради�

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

24.09.2014�р.�№�1055

(��реда%ції�розпорядження�ви%онавчо'о�ор'ан��Київсь%ої�місь%ої�ради�

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

05.05.2015�р.�№�451)

Тарифи 
на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає Комунальне

некомерційне підприємство «Центр первинної медико�санітарної
допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва»

№ Код
послуги Найменування послуги

Тариф за
1 послугу,

грн 
(без ПДВ)

1 2 3 4

1. Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів
охорони здоров'я

1. Терапевтична стоматологія

1. 162 Первинний огляд хворого в терапії (включає запис анамнезу, фізичних обстежень,
запланованої програми діагностики та лікування)

11,80

2. 163 Діагностичне використання фарбуючих речовин 6,50

3. 164 Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів 18,10

4. 165 Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів 95,50

5. 166 Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів 72,40

6. 167 Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії 28,30

7. 168 Відбілювання зубів 20,70

8. 169 Вибіркове пришліфування горбиків зубів в терапії 27,20

9. 170 Флюоризація зубів 18,90

10. 171 Проведення ремінералізуючої терапії 13,50

Керівник апарату — В. Бондаренко
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11. 172 Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання
пломби)

18,00

12. 173 Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) 30,10

13. 174 Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу
пульпової камери

17,90

14. 175 Накладання, девіталізуючої пасти та пов'язки 6,20

15. 176 Пульпотомія 15,30

16. 177 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба 8,40

17. 178 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) 26,80

18. 179 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та
гутаперчовими штифтами (або термопластом)

36,20

19. 180 Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери 12,10

20. 181 Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях 6,20

21. 182 Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба 19,90

22. 183 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба 53,80

23. 184 Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що
полімеризується, або цементом

78,80

24. 185 Вилучення стороннього тіла із каналу зуба 102,50

25. 186 Видалення постійної пломби 12,10

26. 187 Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби 35,20

27. 188 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним
матеріалом

76,00

28. 189 Шинування 4;х зубів лігатурою, швидкотвердіючою пластмасою або хімічним
композитом

46,90

29. 190 Шинування 4;х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом 130,50

30. 191 Накладання тимчасової пломби 6,40

31. 192 Видалення тимчасової пломби 6,00

32. 207 Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анемнезу, фізичного
обстеження, контролю призначеного лікування)

15,60

33. 208 Знеболювання провідникове анестетиком "Убістезин" 22,20

34. 209 Знеболювання  інфільтраційне  анестетиком типу "Убістезин" 14,30

35. 210 Знеболювання аплікаційне 8,20

36. 211 Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу типу "Градіа Дірект"

241,10

37. 212 Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного
каркасу, анкерних штифтів, пластмаси, композитного матеріалу типу "Харизма"

237,80

38. 213 Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного  матеріалу типу "Градіа Дірект"

308,40

Керівник апарату — В. Бондаренко

39. 214 Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов'язки на ясна та
зубоясневі кишені (одне відвідування)

24,80

40. 215 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного
матеріалу типу "Градіа Дірект" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

95,70

41. 216 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного
матеріалу типу "Градіа   Дірект" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба
та знеболювання сплачуються додатково)

133,70

42. 217 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного
матеріалу типу "Кетак;моляр Ізімікс" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування
зуба  та знеболювання сплачуються додатково)

42,20

43. 218 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитивного
матеріалу типу "Харизма" при реставрції до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

48,90

44. 219 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитивного
матеріалу типу "Харизма" при реставрції до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково)

70,30

45. 220 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного
матеріалу типу "Філтек Z 550" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та
знеболювання сплачуються додатково) 

81,50
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Відповіді на сканворд 

Уточнення. При публікації рішень Київської міської ради у номері 73 (4669) газети «Хрещатик» за 26.05.2015 ро;
ку, з технічних причин вийшла помилка, а саме: відсутність номерів та дати прийняття рішення, тому слід читати:
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва
на 2015 рік». Рішення Київської міської ради № 462/1326 від 14 травня 2015 року», «Про внесення змін до Програ;
ми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від
28.01.2015 № 59/924. Рішення Київської міської ради № 461/1325 від 14 травня 2015 року», «Про затвердження
Положення та Регламенту Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації). Рішення Київської міської ради № 318/1183 від 2 квітня
2015 року».

Передплата!для!піль%ових!*ате%орій
з достав*ою!%азети!в!поштов0!с*ринь*0

на!місяць ....................8!%рн.!00!*оп.

на!3!місяці ................24!%рн.!00!*оп.

на!6!місяців ..............48!%рн.!00!*оп.

на!12!місяців ............96!%рн.!00!*оп.

на!місяць ..................28!%рн.!00!*оп.

на!3!місяці ................84!%рн.!00!*оп.

на!6!місяців ............168!%рн.!00!*оп.

на!12!місяців ..........336!%рн.!00!*оп.

ІНДЕКС!ЧЕТВЕРГОВОГО!ВИПУСКУ
(З!ПРОГРАМОЮ!ТБ) 22094

Передплатні!ціни
на!місяць ..................12!%рн.!00!*оп.

на!3!місяці ................36!%рн.!00!*оп.

на!6!місяців ..............72!%рн.!00!*оп.

на!12!місяців ..........144!%рн.!00!*оп.

на!місяць ..................40!%рн.!90!*оп.

на!3!місяці ..............122!%рн.!70!*оп.

на!6!місяців ............245!%рн.!40!*оп.

на!12!місяців ..........490!%рн.!80!*оп.

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

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

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

18.06.15 îá 11.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà, 8, êîðïóñ 1, çàë 38, ñóääÿ:

Ïîãð³áí³÷åíêî ².Ì. â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/7154/15 çà àäì³-

í³ñòðàòèâíèì ïîçîâîì ÏÀÒ "Íàö³îíàëüíà àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ "Íàôòîãàç Óêðà¿-

íà" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì â ÷àñòèí³ ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.03.15 ¹264/1129 "Ïðî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³é-

íîãî öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, õîëîäíî¿ âîäè, ãàçó òà åëåêòðè÷-

íî¿ åíåðã³¿ äîøê³ëüíèì òà íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, çàêëàäàì îõîðîíè çäîðîâ'ÿ,

ñîö³àëüíî-ìåäè÷íèì óñòàíîâàì, óñòàíîâàì ñîö³àëüíîãî çàõèñòó êîìóíàëüíî¿

ôîðìè âëàñíîñò³ òà ìåøêàíöÿì æèòëîâèõ áóäèíê³â (ñïîæèâà÷àì) ì³ñòà Êèºâà”.

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Äåðæàâíå ñïåö³àë³çîâàíå âèäàâíèöòâî "Òåõí³êà",

êîä ªÄÐÏÎÓ 02473145, ïîâ³äîìëÿº ïðî âòðàòó ñâ³äîöòâà íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà

íåæèëèé áóäèíîê çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îáñåðâàòîðíà, 25, çàãàëüíîþ ïëîùåþ

1860,5 êâ. ì, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ çà Äåðæàâîþ Óêðà¿íà òà

âðàõîâóºòüñÿ íà áàëàíñ³ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà "Äåðæàâíå ñïåö³àë³çîâàíå

âèäàâíèöòâî "Òåõí³êà", íà ï³äñòàâ³ ñâ³äîöòâà íà ïðàâî âëàñíîñò³, âèäàíîãî

30.12.2004 ð. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, íàêàç

¹ 1826-Â â³ä 30.12.2004 ð.

Ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä 30.12.2004 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â (êð³ì
ï. 4) — 2 ðîêè 364 äí³. Äëÿ ï.4 — äî äàòè ï³äïèñàííÿ
àêòó ïðèéìàííÿ — ïåðåäàâàííÿ ïðèì³ùåííÿ ïåðå-
ìîæöþ àóêö³îíó, àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³.

Ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïå-
ðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äî-
êóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åí-
íÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì
çàêîíîäàâñòâîì.

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïî-
çèö³¿ ïåðåìîæöÿ;

- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïî-
äàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà
çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè.
Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçà-
ëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàç-
íèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã
ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóò-

ðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà

ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóò-

ðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó)

âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàí-
íÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðå-
ìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî
îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðå-
ìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ

àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñ-
òà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêî-
ëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ
ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõ-
í³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàç-
íà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

- äëÿ ï. 6 óêëàäàííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá'ºêò
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðè-
äè÷íèìè îñîáàìè:

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåä-
ñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåí-
ò³â;

- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
- êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ÷åííÿ

þðèäè÷íî¿ îñîáè äî ªÄÐÏÎÓ (çàâ³ðåíà çàÿâíè-
êîì);

- ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹ 1, 2, 3) ïðåòåí-
äåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;

- äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå
ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî;

- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ
îêðåìîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî çà-
êîíîì (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³-
çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð.1,2,11) (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);

- êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì

êîï³þ çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³-
çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.
3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ
êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ
ùîäî ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîí-
êóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíä-
íî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 17.06.2015 çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 523 î 14.30.

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº áóòè
çàçíà÷åíèé îá'ºêò îðåíäè, íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ "Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ"
(êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³).Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñ-
òèòè íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî
ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ — ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîð-
ìàö³þ ïðî îá'ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³þ ùîäî ðîçì³ðó
îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïîäà-
þòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Äîäàòêîâ³ ïðî-
ïîçèö³¿".

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ — 11.06.2015 (êàá. 510). Îòðèìàòè äîäàòêî-
âó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñ-
ò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77,
202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.— ÷ò. ç 9.00
äî 18.00; â ï'ÿò.— ç 9.00 äî 16.45.

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìó-
âà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè
Õàðàêòåðèñòèêà 

òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåí-
äíî¿ ïëàòè ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ò. 512-36-21)

1.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 80,80 êâ. ì çà àäðåñîþ: 
ïðîñï. Àë³øåðà Íàâî¿, 1 (1 ïîâåðõ)

¿äàëüíÿ, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

6300,93 12601,86

ð/ð: 35417001035297.
Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ó ì. Êèºâ³ 

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 05496891

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Æèòí³é ðèíîê" (ò. 417-34-26)

2.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 54,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: 
âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òî-
âàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

7894,98 15789,96
ð/ð: 26001300696901,
Áàíê: ÒÂÁÂ ¹126/0104

ÏÀÒ "Äåðæàâíèé îùàäíèé
áàíê Óêðà¿íè"
ÌÔÎ: 322669 

ªÄÐÏÎÓ: 05587843
3.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 51,50 êâ. ì çà àäðåñîþ: 

âóë. Âåðõí³é Âàë, 16 (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òî-
âàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

7529,34 15058,68

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (ò. 234-23-24)

4.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 418,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñï.
Ë³ñîâèé, 25 ë³ò. À (1-3 ïîâåðõè, ï³äâàë)

Ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèé çàêëàä 8702,64 17405,28

ð/ð: 2600067759,
Áàíê: ÀÁ "Óêðãàçáàíê"

ì. Êèºâà 
ÌÔÎ: 320478 

ªÄÐÏÎÓ: 03366500

5.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 515,40 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Ñè-

âàñüêà, 14 À ë³ò. À (1 ïîâåðõ, ï³äâàë)

Ìàéñòåðíÿ, ùî çä³éñíþº òåõí³÷íå
îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîìî-

á³ë³â (äëÿ ïëîù³ 320,30 êâ.ì)
33440,65

83512,52

Ñêëàä 
(äëÿ ïëîù³ 195,10 êâ.ì)

8315,61 
Âñüîãî: 41756,26

6.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 162,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: 
âóë. Õðåùàòèê, 19 ë³ò. À (1,2 ïîâåðõè)

Îô³ñ 35388,73 70777,46



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, íå íàâ’ÿçóéòå íà-

ñèëüíî í³êîìó ñâîþ ïî-

ì³÷, à óäîñêîíàëþéòå ñå-

áå øëÿõîì îáñëóãîâóâàííÿ ðåàëü-

íèõ ïîòðåá îòî÷åííÿ. ßêùî õòîñü

ïîòåðïàº â³ä á³äè ³ çâåðíóâñÿ çà

äîïîìîãîþ, ðàäî éä³òü íàçóñòð³÷,

ñëóæ³ííÿ íà áëàãî ³íøèõ º îðãàí³÷-

íîþ ïîòðåáîþ äëÿ âàñ.

ÒÅËÜÖ² íàëàøòîâàí³ íà ëþ-

áîâ, ÿêà ïðîÿâëÿòèìåòüñÿ

ó ïðàêòè÷í³é äîïîìîç³,ùè-

ð³é òóðáîò³ ïðî áëèçüêèõ òà ð³äíèõ,

äàðóþ÷è äóøåâíó âò³õó,ïîðó÷ ç âà-

ìè áóäå òåïëî ³ çàòèøíî. Óâàãà çà-

êîõàíèì: îõî÷å â³äãóêóéòåñÿ íà ³í-

òèìí³ çàïèòè ïàðòíåð³â, ùî ôîíòà-

íóþòü ñåêñóàëüí³ñòþ,îäíàê ñòàðàé-

òåñÿ íå ïîòðàïèòè â òåíåòà ò³ëåñíî¿

çàëåæíîñò³ îäèí â³ä îäíîãî.

ÁËÈÇÍÞÊÈ àñîö³þâàòè-

ìóòüñÿ ç òóðáîòëèâîþ

«êâî÷êîþ», ÿêà ëàäíà âñ³õ

íÿíü÷èòè, ç³ãð³âàòè ï³ä ñâî¿ì êðè-

ëîì, îäåðæèìà ñ³ìåéíèì ³íñòèíê-

òîì.Äëÿ ñòâîðåííÿ ðîäèííîãî êîì-

ôîðòó ë³ïøîãî ÷àñó ãîä³ é ÷åêàòè.

Ó ÐÀÊ²Â ³íäèêàòîð äîïèò-

ëèâîñò³ çàøêàëþâàòèìå,âè

ç íåíàñèòíîþ ðàä³ñòþ ñó-

íóòèìåòå íîñà äî ÷óæîãî ïðîñà,ï³ð-

íàòèìåòå ó ìàñìåä³éíèé åô³ð, íà-

ìàãàþ÷èñü çàäîâîëüíèòè ñâîþ âñå-

¿äí³ñòü äî ö³êàâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïðî-

äåìîíñòðóâàòè âèñîêó îá³çíàí³ñòü

íà ïóáë³ö³ ³ ñòàòè ïîïóëÿðíèìè.

ËÅÂÈ îïèíÿòüñÿ ó ðàáñòâ³

âëàñíèöüêèõ ³íñòèíêò³â.

Àáè ïî÷óâàòèñÿ êîìôîðò-

íî, âè ïîâèíí³ ìàòè äîñòàòíüî ãðî-

øåé, îäíàê êîëè ¿õ áðàêóº äëÿ ïîâ-

íîãî ùàñòÿ — íå çàç³õàéòå íà ÷ó-

æå, ñòîðîíí³ ãàìàíö³ íåõàé âàñ íå

òóðáóþòü, çàäîâîëüíÿéòåñÿ òèì, ùî

çàðîáèëè òà ç ðàä³ñòþ òðàòüòå íà

çàïîâ³òí³ ïîêóïêè.

Ä²ÂÈ, ïðèéøîâ ÷àñ îá’ÿâè-

òè â³éíó âàäàì òà íåãàòèâ-

íèì çâè÷êàì, ùî òàê øêî-

äÿòü çäîðîâ’þ, ³ ïî÷àòè æèòè ïî-

íîâîìó. Ìîæåòå ñ³ñòè íà ä³ºòó, â³ä-

ìîâèòèñÿ â³ä êóð³ííÿ, àëêîãîëüíèõ

çëîâæèâàíüòîùî,íèí³ ìîæíà óñï³ø-

íî çàïóñòèòè ïðîöåñ ïîçáàâëåííÿ

â³ä áóäü-ÿêî¿ çàëåæíîñò³, ùî äîíè-

í³ òðèìàëà ó ñâî¿õ ëàáåòàõ.

ÒÅÐÅÇÈ ïåðåáóâàþòü ó êî-

ëîâîðîò³ áàæàíü òà åìî-

ö³é, ÿê³ ïðîñî÷èëèñÿ ç ìè-

íóëîãî ³ âèìàãàþòü çðîçóì³òè ùîñü

â ñîá³ òà ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìè, ïî-

â’ÿçàí³ ç ëþäüìè, ÿê³ âèñòóïàþòü

îï³êóíàìè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, äðóæáà ç

ëþäüìè, ñïîð³äíåíèìè ïî

äóõó, íå ì³ðàæ, à ðåàëü-

í³ñòü. Ñì³ëèâî çàâ’ÿçóéòå áðàòñüê³

âçàºìèíè ç òèìè, êîãî ïðàãíå äó-

øà, âè ïðîìåí³ºòå åðîòè÷íèì ã³ï-

íîòèçìîì,òîæ çâàáèòè ìîæåòå áóäü-

êîãî.

ÑÒÐ²ËÜÖßÌ ³ìïîíóº ðîëü

àâòîðèòåòíîãî ïîêðîâè-

òåëÿ, ï³äñâ³äîìà òÿãà äî

âëàäè äóæå âèñîêà, îäíàê áðàòè

ï³ä êðèëî ÷óæ³ äîë³ ìîæíà ëèøå

òîä³, êîëè äî öüîãî çìóñÿòü êðèòè÷-

í³ îáñòàâèíè.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, âè óâ³í÷àí³ êî-

ðîíîþ ìóäðîñò³, îá’ºêòèâ-

íî ñïðèéìàºòå ðåàëüí³ñòü,

âì³ºòå â³äêîïàòè çåðíà ³ñòèíè òàì,

äå ³íøèì íå äàíî â³ä ïðèðîäè.Òîæ

ìîæåòå ç ÷èñòîþ ñîâ³ñòþ ãîâîðè-

òè ïðàâäó, âèñëîâëþâàòèñÿ òàì ³

òîä³, êîëè âàñ ïîïðîñÿòü, ò³ëüêè íå

íàìàãàéòåñÿ í³êîìó ïåñòèòè âóõà

ñîëîäêîþ áðåõíåþ.

ÂÎÄÎË²¯ ãåðîéñüêè äîëà-

òèìóòü ð³çíîìàí³òí³ ïå-

ðåøêîäè,êðèçîâ³ ñèòóàö³¿

«ðîçðóëþâàòèìóòüñÿ» íà ïîäèâ ëåã-

êî, îñîáëèâî êîëè âè ãîñòðî çàö³-

êàâëåí³ â äîñÿãíåíí³ ïîñòàâëåíî¿

ìåòè, ïðîáèòèñÿ äî ÿêî¿ çàâàæàþòü

ïðèêð³ íåâäà÷³.

ÐÈÁÈ, ðåãóëÿðí³ñòü ³ ñòà-

á³ëüí³ñòü ïàðòíåðñüêèõ

âçàºìèí—îñü ùî âàì ïî-

òð³áíî. Ñòîñóíêè áàçóþòüñÿ íà ãëè-

áîêèõ åìîö³éíèõ ïî÷óòòÿõ, îäíàê

âè íå ïîâèíí³ ïåðåòâîðèòèñÿ íà

çàëåæí³ñòü îäèí â³ä îäíîãî.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +21o

Àòì. òèñê: 737ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 64 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +26o

Àòì. òèñê: 737 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 36 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 737 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 63 %

ãîðîñêîï

27 òðàâíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 27 òðàâíÿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua
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Â Óêðà¿í³ — Äåíü ïðàö³âíèê³â õ³-
ì³÷íî¿ ãàëóç³
1753 — ó Êèºâ³ çàâåðøåíî áóä³â-

íèöòâî Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè íà Àí-

äð³¿âñüê³é ãîð³, çâåäåíî¿ çà ïðîåê-

òîì àðõ³òåêòîðà Áàðòîëîìåî Ðàñ-

òðåëë³ â ïàì’ÿòü â³äâ³äèí Êèºâà ³ì-

ïåðàòðèöåþ Ðîñ³¿ ªëèçàâåòîþ Ïåò-

ð³âíîþ.

1821 —ó Ìèêîëàºâ³ çàñíîâàíà Îá-

ñåðâàòîð³ÿ ×îðíîìîðñüêîãî ôëî-

òó, ïðèçíà÷åíà äëÿ íàâ÷àííÿ ìîð-

ñüêèõ îô³öåð³â àñòðîíîì³÷íèì ìå-

òîäàì îð³ºíòóâàííÿ.

1973 — ÑÐÑÐ ïðèºäíàâñÿ äî Âñå-

ñâ³òíüî¿ êîíâåíö³¿ ç àâòîðñüêîãî ïðà-

âà, óõâàëåíî¿ â Æåíåâ³ ó 1952 ðîö³.

1992 — ó Õàðêîâ³ â³äáóâñÿ Àðõ³-

ºðåéñüêèé ñîáîð, íà ÿêîìó ìèòðî-

ïîëèòîì Êè¿âñüêèì ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè

Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó áóëî îá-

ðàíî Âîëîäèìèðà (Ñàáîäàíà).

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ó ÏÎËÜÑÜÊÎÌÓ ì³ñò³ Ãäàíñüê íà âèõ³äíèõ â³äáóëî-
ñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà õðåñòèòåëþ Ðóñ³,
ñâÿòîìó ð³âíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ Âîëîäèìèðó Âå-
ëèêîìó, ðîçïîâ³äàº «Åêñïðåñ îíëàéí». Ó÷àñòü ó â³ä-
êðèòò³ ìîíóìåíòà âçÿëè ïðåäñòàâíèêè óêðà¿íñüêî¿
ãðîìàäè Ïîëüù³ òà óêðà¿íñüêå äóõîâåíñòâî, ïîëüñüê³
ïîë³òèêè òà ÷èíîâíèêè ì³ñöåâîãî é çàãàëüíîäåðæàâ-
íîãî ð³âíÿ. «ß çàäîâîëåíèé òèì, ùî öåé ïàì’ÿòíèê â³ä-
êðèòî ñàìå ó Ãäàíñüêó. Öå ïîêàçóº, ùî Ãäàíñüê º â³ä-
êðèòèì ì³ñòîì»,— çàÿâèâ ìàðøàëîê Ñåíàòó Ïîëüù³
Áîãäàí Áîðóñåâè÷. Ìåð Ãäàíñüêà Ïàâåë Àäàìîâè÷
ï³äêðåñëèâ, ùî ñó÷àñíà ªâðîïà ïîòðåáóº äâîõ ëåãåíü:
çàõ³äíî¿ — ëàòèíñüêî¿ ³ ñõ³äíî¿ — ãðåêî-êàòîëèöüêî¿
³ ïðàâîñëàâíî¿. «Ñüîãîäí³ Óêðà¿íà ðîáèòü âèá³ð, ïî-
ä³áíèé äî òîãî, ÿêèé áóâ çðîáëåíèé ó X ñòîë³òò³ êíÿ-
çåì Âîëîäèìèðîì. Õî÷åìî ïîáàæàòè, ùîá Óêðà¿í³
âñå âäàëîñÿ çä³éñíèòè»,— íàãîëîñèâ Àäàìîâè÷, ÿêî-

ãî öèòóº Óêð³íôîðì. ßê ðàí³øå ïîâ³äîìèâ îäèí ç ³í³-
ö³àòîð³â ³ ñï³âàâòîð ïðîåêòó, â³äîìèé óêðà¿íñüêèé
õóäîæíèê-ñêóëüïòîð, ÿêèé æèâå ó Ãäàíñüêó, Ãåííà-
ä³é ªðøîâ, â³äêðèòòÿ ìîíóìåíòà ïðèóðî÷åíå äî òè-
ñÿ÷îë³òòÿ óñï³ííÿ Âîëîäèìèðà. Ïàì’ÿòíèê çàââèøêè
4,5 ìåòðà âèêîíàíî ç ãëèíè, âèäîáóòî¿ ç êàð’ºðó ïî-
áëèçó Òðèï³ëëÿ íà Êè¿âùèí³. Ñâÿòèé Âîëîäèìèð ó
ë³â³é ðóö³ òðèìàº âåëèêèé òðèðàìåííèé õðåñò, à ó
ïðàâ³é — ì³í³àòþðó öåðêâè. Êîøòè íà ñïîðóäæåííÿ
ïàì’ÿòíèêà çáèðàëè óêðà¿íö³ íå ëèøå ç Ãäàíñüêà, à é
ç óñ³º¿ Ïîëüù³. Ïàì’ÿòíèê âèãîòîâèëè ó ìàéñòåðí³
ªðøîâà â ×åðí³ãîâ³ �

Âîëîäèìèð Âåëèêèé 
«îñåëèâñÿ» ó Ãäàíñüêó
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