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Àäì³íïîñëóãè áåç ÷åðã
�Âîñåíè â ì³ñò³ â³äêðèþòü äîäàòêîâ³ ô³ë³¿ äîçâ³ëüíèõ öåíòð³â ç íîâèìè òåðì³íàëàìè

ßÊ²ÑÒÜ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã
ó ñòîëèö³ ïîêè ùî áàæàº êðàùî-
ãî. Àáè îòðèìàòè äîâ³äêó, ùîá
âåñòè á³çíåñ, âè¿æäæàòè çà êîð-
äîí, îòðèìóâàòè âèïëàòè íà íî-
âîíàðîäæåíó äèòèíó, äîâîäèòü-
ñÿ ïðîñòîþâàòè òèæíÿìè â äîâ-
ãèõ ÷åðãàõ ó ÖÍÀÏ (öåíòðàõ íà-
äàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã).
Ó Êèºâ³ ³ç 10-òè ðàéîííèõ ÖÍÀÏ
ò³ëüêè 2 â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì
ùîäî îáëàøòóâàííÿ (öå Äåñíÿí-
ñüêèé ³ Ñîëîì’ÿíñüêèé), à 8 ïî-
òðåáóþòü çì³í. «Öåíòð àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ïîñëóã — öå îáëè÷÷ÿ
ñòîëèö³. Ñüîãîäí³, àáè ïîòðàïè-

òè äî ôàõ³âöÿ, êèÿíè çìóøåí³ ÷å-
êàòè òèæíÿìè. Òîìó, àáè ïîäîëà-
òè öþ ïðîáëåìó, ó êîæíîìó ðàéî-
í³ ì³ñòà â³äêðèºòüñÿ ô³ë³àë äî-
çâ³ëüíèõ öåíòð³â íà áàç³ ðàéîí-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é»,— çàçíà÷èâ
êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäè-
ìèð Áîíäàðåíêî. Çîêðåìà äî 1 âå-
ðåñíÿ âñ³ ñòîëè÷í³ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ ìàþòü ïðîâåñòè â³äïî-
â³äí³ ðîáîòè ç ïåðåîáëàäíàííÿ
ïåðøèõ ïîâåðõ³â ñâî¿õ áóä³âåëü
ï³ä òàê çâàí³ open space ç íàäàí-
íÿ ãðîìàäÿíàì ïîñëóã. Îêð³ì öüî-
ãî, â äîçâ³ëüíîìó öåíòð³ áóäóòü
ñòîÿòè òåðì³íàëè, äå ìîæíà áóäå

îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ïîðÿ-
äîê íàäàííÿ äîêóìåíò³â. «Ñüîãî-
äí³ â ðàéîííó äåðæàâíó àäì³í³ñ-
òðàö³þ ëþäèíà ìàº ïðèéòè ³ ïî-
áà÷èòè «â³äêðèòèé ïðîñò³ð», åëåê-
òðîííó ÷åðãó, ùîá í³õòî íå ãðàâ-
ñÿ ç ïðîäàæåì êâèòê³â ç çàïèñîì
î 6-é ðàíêó, òàêîãî áóòè íå ïî-
âèííî. Îäíèì ³ç çàâäàíü, ïîñòàâ-
ëåíèõ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëî-
âîþ Â³òàë³ºì Êëè÷êîì, º ïåðåâåñ-
òè ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü ïîñëóã
â åëåêòðîííèé ôîðìàò, çðîáèòè
òàê, ùîá êîæåí ãðîìàäÿíèí çì³ã
îòðèìàòè âñþ íåîáõ³äíó ³íôîð-
ìàö³þ àáî äîêóìåíòè ÿêîìîãà
çðó÷í³øå»,— çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð
Áîíäàðåíêî. Òàêîæ, çà ñëîâàìè
ì³ñüêîãî ÷èíîâíèêà, â Êèºâ³ ìàº
áóòè ºäèíèé ñòàíäàðò îòðèìàí-
íÿ ïîñëóãè íåçàëåæíî â³ä òîãî, â
ÿêîìó ðàéîí³ ïðîæèâàº îñîáà. «Çà
ðîçâèòêîì åëåêòðîííîãî ñåðâ³ñó
Êè¿â, íà æàëü, çíàõîäèòüñÿ íà ð³â-
í³ 2000 ðîêó. Òîìó öå ïîòð³áíî âè-
ïðàâëÿòè. Óæå ç âåðåñíÿ ìè çà-
ïóñòèìî ôîðìó ¹ 3 â åëåêòðîí-
íîìó âèãëÿä³»,— äîäàº Âîëîäè-
ìèð Áîíäàðåíêî. Ó ñâîþ ÷åðãó,
ïðåäñòàâíèê ðàäè ï³äïðèºìö³â
Êèºâà Îëåêñàíäð Êðàñíîâñüêèé

ñêàçàâ, ùî â äîçâ³ëüíèõ öåíòðàõ
òàêîæ ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ áàíê³âñüê³
òåðì³íàëè äëÿ çðó÷íîñò³ îïëàòè
ïîñëóã. «Âñ³ ìè øâèäêî çâèêàºìî
äî ãàðíîãî. ² çãàäóºìî ò³ ÷àñè, êî-
ëè ìè âèñòîþâàëè âåëè÷åçí³ ÷åð-
ãè, ùîá îòðèìàòè äîêóìåíò. Ùå
2 ðîêè òîìó, àáè çàðåºñòðóâàòè
îñåëþ, òðåáà áóëî î 5-é ðàíêó ïðè-
éòè ³ çàéíÿòè ÷åðãó. ² ÿêùî çà 15
õâèëèí âè ïîòðàïèëè äî ñïåö³à-
ë³ñòà — öå ÷óäîâî. Ìîæëèâî, ïî-
òð³áíî âñòàíîâèòè áàíê³âñüê³ òåð-
ì³íàëè äëÿ òèõ ïðîöåäóð, ÿê³ ïå-
ðåäáà÷àþòü îïëàòó. Áî äîáðå, êî-
ëè íå îäèí äîçâ³ëüíèé öåíòð ïðà-
öþº çðàçêîâî, à âñ³»,— ãîâîðèòü
Îëåêñàíäð Êðàñíîâñüêèé.

Íà ñüîãîäí³ çðàçêîâî ïðàöþº
äîçâ³ëüíèé öåíòð ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³. Òóò âñòàíîâëåíî 4 òåðì³-
íàëè. Âîíè íå ëèøå åêîíîìëÿòü
÷àñ, àëå é íàäàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî
âñ³ ïàêåòè íåîáõ³äíèõ äîêóìåí-
ò³â. Â æîâòí³ íà áàç³ Äàðíèöüêî¿
ÐÄÀ â³äêðèþòü ùå îäèí äîçâ³ëü-
íèé öåíòð. Çàãàëîì â ñòîëèö³ çà-
ðàç ïðàöþº 11 öåíòð³â ç íàäàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã. Îäíàê
ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº çá³ëüøèòè ¿õ
ê³ëüê³ñòü óäâ³÷³ �

Ñòîëè÷íà âëàäà ïðåçåíòóâàëà íîâó êîíöåïö³þ
ðîçâèòêó öåíòð³â íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïî-
ñëóã íà 2015-2017 ðîêè. Â³äòàê ó ì³ñò³ áóäå ñòâî-
ðåíà Àíòèêîðóïö³éíà ðàäà, ÿêà ïîñèëèòü êîíòðîëü
çà íàäàííÿì àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã, à òàêîæ â³ä-
êðèþòüñÿ íîâ³ ïðèì³ùåííÿ ³ç íàäàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ äîêóìåíò³â.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà, çà ó÷àñò³ êåð³âíèêà àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Áîíäàðåíêà, â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ íîâî¿ êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó öåíòð³â íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã
íà 2015-2017 ðîêè
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Äî óâàãè êèÿí! 
Îòðèìàííÿ ï³ëüã
çà íîâèì ïîðÿäêîì 
ïåðåíåñåíî íà ñåðïåíü

Ç 1 ëèïíÿ 2015 ðîêó çàïðîâàäæåíî

íîâèé ïîðÿäîê íàðàõóâàííÿ ï³ëüã

îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ãðîìàäÿí íà

îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã,

ïðèäáàííÿ ïàëèâà òà ãàçó, âñòàíîâ-

ëåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ êâàðòèðíèì

òåëåôîíîì.

Ðîçì³ð ï³ëüãè çàëåæàòèìå â³ä ñå-

ðåäíüîì³ñÿ÷íîãî ñóêóïíîãî äîõîäó òà

ðîçðàõîâóâàòèìåòüñÿ äëÿ êîæíî¿ ðî-

äèíè îêðåìî.

Çâåðòàºìî óâàãó, ùî, çà äîðó-

÷åííÿì Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè,

ï³ëüãè çà ëèïåíü, íàðàõîâàí³ çà íî-

âèì ïîðÿäêîì, íå â³äîáðàæàòèìóòü-

ñÿ ó ðàõóíêàõ íà ñïëàòó, ÿê³ íàä³-

éäóòü ó ñåðïí³. Ï³ëüãè çà ëèïåíü òà

ñåðïåíü, íàðàõîâàí³ çà íîâèì ïîðÿä-

êîì, áóäóòü âðàõîâàí³ ó ðàõóíêàõ

íà ñïëàòó çà ñåðïåíü, ÿê³ íàä³éäóòü

ó âåðåñí³.

Ì³ñüêà âëàäà çâåðòàºòüñÿ äî êè-

ÿí ç ïðîõàííÿì íå çâîë³êàòè ç îïëà-

òîþ ñïîæèòèõ æèòëîâî-êîìóíàëü-

íèõ ïîñëóã. Îñê³ëüêè çðîñòàííÿ çà-

áîðãîâàíîñò³ íåãàòèâíî âïëèâàº íà

ðîáîòó ï³äïðèºìñòâ-âèêîíàâö³â.

Äåòàëüí³øó ³íôîðìàö³þ ùîäî

ï³ëüã ìîæíà îòðèìàòè íà ñàéò³ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ â ðóáðèö³ «Îòðèìàííÿ ï³ëüã

òà ñóáñèä³é»: https://kievcity. gov.

ua/news/18901. html

Ïðîêóðàòóðà âèìàãàº
ïîâåðíóòè ãðîìàä³ 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
íà Òðîºùèí³,
ñàìîâ³ëüíî çàéíÿòó 
ï³ä àâòîñòîÿíêó

Ïðîêóðàòóðà Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó

ñòîëèö³ ó ñóä³ âèìàãàº â³ä ï³äïðèºì-

ñòâà ïîâåðíóòè ãðîìàä³ ì³ñòà íåçà-

êîííî çàéìàíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà

Òðîºùèí³ âàðò³ñòþ ïîíàä 4 ì³ëüéî-

íè ãðèâåíü.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â

ïðåñ-ñëóæá³ ì³ñüêî¿ ïðîêóðàòóðè,

áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ñòîëè÷íå ï³ä-

ïðèºìñòâî âèêîðèñòîâóº çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,3 ãåêòàðà íà âó-

ëèö³ Îíîðå äå Áàëüçàêà äëÿ îáñëó-

ãîâóâàííÿ àâòîìîá³ëüíî¿ ñòîÿíêè.

Îäíàê, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, Êè¿âðàäà íå

ïðèéìàëà æîäíèõ ð³øåíü ïðî ïå-

ðåäà÷ó âêàçàíî¿ çåìë³ ï³ä ðîçì³-

ùåííÿ àâòîñòîÿíêè, ³ áóäü-ÿê³ äî-

êóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êî-

ðèñòóâàííÿ íåþ, ó ï³äïðèºìñòâà â³ä-

ñóòí³. Ïîïðè öå, òåðèòîð³ÿ îãîðî-

äæåíà ïàðêàíîì òà îõîðîíÿºòüñÿ.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåí-

íÿ, ïðîêóðàòóðà Äåñíÿíñüêîãî ðàéî-

íó ñòîëèö³ ïîäàëà äî ñóäó ïîçîâ

ïðî çâ³ëüíåííÿ ö³º¿ çåìë³ òà ïîâåð-

íåííÿ ¿¿ ó ðîçïîðÿäæåííÿ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ó ïðèäàòíîìó äëÿ

âèêîðèñòàííÿ ñòàí³.

íîâèíè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Зареєстровано�

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

13�cерпня�2015�р.�за�№ 119/1230

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 
які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати

останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим 
Розпорядження № 710 від 17 липня 2015 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово)комунальні послуги», постанов
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно)правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», від 01 червня 2011 року № 869
«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово)комунальні послуги», з метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно)гігієнічного, протипожежного, технічно)
го стану будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�Зміни�до�Тарифів�та�стр��т�ри�тарифів�на�посл� и�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д

та�приб�дин�ових�територій,�я�і�надають�ви�онавці�цих�посл� ,�по��ожном��б�дин���о�ремо�для

здійснення�розрах�н�ів�із�споживачами�залежно�від�оплати�останніми�не�пізніше�або�після�20

числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н�овим,�встановлених�розпорядженням�ви�онавчо о�ор а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�30�вересня�2014�ро��

№ 1078,�зареєстрованим�в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�20�жовтня�2014�ро���за

№ 42/1095�(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо о�ор ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�06�березня�2015�ро���№ 210),�що�додаються.

2.�Позицію�102�розділ��«Дарниць�ий�район»�Тарифів�та�стр��т�ри�тарифів�на�посл� и�з��т-

римання�б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових�територій,�я�і�надаються�ви�онавцями�цих�посл� 

по��ожном��б�дин���о�ремо�для�здійснення�розрах�н�ів�із�споживачами,�в�залежності�від�опла-

ти�останніми�не�пізніше�або�після�20�числа�місяця,�що�настає�за�розрах�н�овим,�встановлених

розпорядженням�ви�онавчо о�ор ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�від�10��вітня�2012�ро���№ 579,�зареєстрованим�в�Головном���правлінні�юстиції���міс-

ті�Києві�25��вітня�2012�ро���за�№ 26/943�(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо о�ор ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�11�липня�2012�ро���№ 1191),

ви�лючити.

3.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

13�cерпня�2015�р.�за�№ 119/1230

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

17.07.2015�р.�№�710

Зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, 
по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, 

що настає за розрахунковим

П
ор

яд
ко

ва
 н

ум
ер

ац
ія

 п
о 

ра
й

он
у

Суб'єкт
господарювання

Назва вулиці
(бульвару,
провулку,
проспекту,

площі, узвозу
та ін.) 

Н
ом

ер
 б

уд
и

нк
у

Структура тарифу, грн за 1 кв. м загальної площі квартири за  місяць 

О
пл

ат
а 

по
сл

уг
 п

іс
ля

 2
0

чи
сл

а 
м

іс
яц

я,
 щ

о 
на

ст
ає

за
 р

оз
ра

ху
нк

ов
и

м

О
пл

ат
а 

по
сл

уг
 н

е
пі

зн
іш

е 
20

 ч
и

сл
а

м
іс

яц
я,

 щ
о 

на
ст

ає
 з

а
ро

зр
ах

ун
ко

ви
м

П
ри

б
и

ра
нн

я 
пр

и
б

уд
и

нк
ов

ої
 т

ер
и

то
рі

ї

П
ри

б
и

ра
нн

я 
сх

од
ов

и
х 

кл
іт

ок

Ви
ве

зе
нн

я 
по

б
ут

ов
и

х 
ві

д
хо

д
ів

 

П
ри

б
и

ра
нн

я 
пі

д
ва

лу
, т

ех
ні

чн
и

х 
по

ве
рх

ів
 т

а 
по

кр
ів

лі

Те
хн

іч
не

 о
б

сл
уг

ов
ув

ан
ня

 л
іф

ті
в

О
б

сл
уг

ов
ув

ан
ня

 с
и

ст
ем

 д
и

сп
ет

че
ри

за
ці

ї

Те
хн

іч
не

 о
б

сл
уг

ов
ув

ан
ня

 в
ну

тр
іш

нь
об

уд
и

нк
ов

и
х

си
ст

ем
  г

ар
яч

ог
о 

во
д

оп
ос

та
ча

нн
я,

 х
ол

од
но

го
во

д
оп

ос
та

ча
нн

я,
 в

од
ов

ід
ве

д
ен

ня
, ц

ен
тр

ал
із

ов
ан

ог
о

оп
ал

ен
ня

 т
а 

зл
и

во
во

ї к
ан

ал
із

ац
ії 

Д
ер

ат
и

за
ці

я

Д
ез

ін
се

кц
ія

О
б

сл
уг

ов
ув

ан
ня

 д
и

м
ов

ен
ти

ля
ці

й
ни

х 
ка

на
лі

в

Те
хн

іч
не

 о
б

сл
уг

ов
ув

ан
ня

 т
а 

по
то

чн
и

й
 р

ем
он

т 
си

ст
ем

пр
от

и
по

ж
еж

но
ї а

вт
ом

ат
и

ки
 т

а 
д

и
м

ов
и

д
ал

ен
ня

, а
та

ко
ж

 ін
ш

и
х 

вн
ут

рі
ш

нь
об

уд
и

нк
ов

и
х 

ін
ж

ен
ер

ни
х

си
ст

ем
 у

 р
аз

і ї
х 

на
яв

но
ст

і

П
от

оч
ни

й
 р

ем
он

т 
ко

нс
тр

ук
ти

вн
и

х 
ел

ем
ен

ті
в,

вн
ут

рі
ш

нь
об

уд
и

нк
ов

и
х 

си
ст

ем
 г

ар
яч

ог
о 

і х
ол

од
но

го
во

д
оп

ос
та

ча
нн

я,
 в

од
ов

ід
ве

д
ен

ня
, ц

ен
тр

ал
із

ов
ан

ог
о

оп
ал

ен
ня

 т
а 

зл
и

во
во

ї к
ан

ал
із

ац
ії 

і т
ех

ні
чн

и
х 

пр
и

ст
ро

їв
б

уд
и

нк
ів

 т
а 

ел
ем

ен
ті

в 
зо

вн
іш

нь
ог

о 
уп

ор
яд

ж
ен

ня
, щ

о
ро

зм
іщ

ен
і н

а 
за

кр
іп

ле
ні

й
 в

 у
ст

ан
ов

ле
но

м
у 

по
ря

д
ку

пр
и

б
уд

и
нк

ов
ій

 т
ер

и
то

рі
ї (

в 
то

м
у 

чи
сл

і с
по

рт
и

вн
и

х,
д

и
тя

чи
х 

та
 ін

ш
и

х 
м

ай
д

ан
чи

кі
в)

 

П
ол

и
ва

нн
я 

д
во

рі
в,

 к
лу

м
б

 і 
га

зо
ні

в

П
ри

б
и

ра
нн

я 
і в

и
ве

зе
нн

я 
сн

іг
у,

 п
ос

и
па

нн
я 

ча
ст

и
ни

пр
и

б
уд

и
нк

ов
ої

 т
ер

и
то

рі
ї,

 п
ри

зн
ач

ен
ої

 д
ля

 п
ро

хо
д

у 
та

пр
ої

зд
у,

  п
ро

ти
ож

ел
ед

ни
м

и
 с

ум
іш

ам
и

Ек
сп

лу
ат

ац
ія

 н
ом

ер
ни

х 
зн

ак
ів

 н
а 

б
уд

и
нк

ах

О
св

іт
ле

нн
я 

м
іс

ць
 з

аг
ал

ьн
ог

о 
ко

ри
ст

ув
ан

ня
 і 

пі
д

ва
лі

в
та

 п
ід

ка
чу

ва
нн

я 
во

д
и

Ен
ер

го
по

ст
ач

ан
ня

 л
іф

ті
в

П
ри

б
ут

ок
 

Та
ри

ф
, г

рн
 з

а 
1 

кв
. м

 з
аг

ал
ьн

ої
 п

ло
щ

і к
ва

рт
и

ри
 з

а
м

іс
яц

ь,
 к

рі
м

 к
ва

рт
и

р 
пе

рш
ог

о 
по

ве
рх

у

Та
ри

ф
, г

рн
 з

а 
1 

кв
. м

 з
аг

ал
ьн

ої
 п

ло
щ

і к
ва

рт
и

ри
пе

рш
ог

о 
по

ве
рх

у 
за

 м
іс

яц
ь

Та
ри

ф
, г

рн
 з

а 
1 

кв
. м

 з
аг

ал
ьн

ої
 п

ло
щ

і к
ва

рт
и

ри
 з

а
м

іс
яц

ь,
 к

рі
м

 к
ва

рт
и

р 
пе

рш
ог

о 
по

ве
рх

у

Та
ри

ф
, г

рн
 з

а 
1 

кв
. м

 з
аг

ал
ьн

ої
 п

ло
щ

і к
ва

рт
и

ри
пе

рш
ог

о 
по

ве
рх

у 
за

 м
іс

яц
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1. Розділ "Голосіївський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із
споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених  розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 30 вересня 2014 р. № 1078, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 жовтня 2014 р. за № 42/1095 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06 березня 2015 р. № 210), доповнити такими позиціями:

41 ТОВ "СЕРВІСA
ЖИТЛОAКОМФОРТ"

пров.
Коломийський

17/31Aа 0,8895 0,3271 0,0204 0,0000 0,4009 0,0927 1,0417 0,0000 0,0000 0,0039 0,0512 0,7138 0,0194 0,0000 0,0000 0,4143 0,2452 0,00 5,06 4,18 5,06 4,18

42 ТОВ "СЕРВІС НА
САКСАГАНСЬКОГО"

вул.
Саксаганського

70Aа 0,2700 0,3989 0,1160 0,0000 0,3663 0,0000 0,8832 0,0352 0,0037 0,0000 0,2395 0,4266 0,0005 0,0424 0,0032 1,3918 0,5908 0,24 6,01 A 6,01 A

2. Розділ "Дарницький район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із
споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених  розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 30 вересня 2014 р. № 1078, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 жовтня 2014 р. за № 42/1095 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06 березня 2015 р. № 210), доповнити такими позиціями:

23 ТОВ "СЕРВІСA
ЖИТЛОAКОМФОРТ"

вул.
Бориспільська

4 0,4627 0,3352 0,1103 0,0000 0,3773 0,0599 0,8292 0,0191 0,0000 0,0000 0,1091 0,5727 0,0050 0,0000 0,0000 0,3160 0,2396 0,00 4,12 3,31 4,12 3,31

24 ТОВ "УПРАВЛЯЮЧА
КОМПАНІЯ
"ЮКРЕЙНІАН СІТІ
СЕРВІС"

Дніпровська
Набережна

14 0,9711 0,8115 0,3539 0,0000 0,2603 0,2456 1,0588 0,0030 0,0049 0,0599 0,1198 0,2660 0,0423 0,0000 0,0006 0,8241 0,3280 0,27 6,74 A 6,42 A

25 ТОВ "УПРАВЛЯЮЧА
КОМПАНІЯ
"ЮКРЕЙНІАН СІТІ
СЕРВІС"

Дніпровська
Набережна

14Aа 0,6722 0,8206 0,3597 0,0000 0,2624 0,2475 1,0649 0,0030 0,0050 0,0607 0,1213 0,4878 0,0164 0,0000 0,0006 0,8078 0,3306 0,26 6,63 A 6,31 A

26 ТОВ "УПРАВЛЯЮЧА
КОМПАНІЯ
"ЮКРЕЙНІАН СІТІ
СЕРВІС"

Дніпровська
Набережна

14Aб 0,9276 0,8125 0,3416 0,0000 0,2622 0,2473 1,0623 0,0031 0,0050 0,0605 0,1209 0,2685 0,0247 0,0000 0,0006 0,8579 0,3303 0,27 6,71 A 6,39 A

3. Розділ "Святошинський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із
споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених  розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 30 вересня 2014 р. № 1078, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 20 жовтня 2014 р. за № 42/1095 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06 березня 2015 р. № 210), доповнити такими позиціями:
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7 ТОВ "СЕРВІСA
ЖИТЛОAКОМФОРТ"

вул. Краснова
Миколи

19 0,3096 0,0579 0,0317 0,0000 0,1163 0,0000 0,8806 0,0000 0,0000 0,0000 0,1032 1,3469 0,0029 0,0000 0,0000 0,2606 0,1024 0,00 3,85 3,59 3,85 3,59

8 ТОВ "ЯвірA
ЖитлобудA2"

бульв. Кольцова 14Aб 0,3935 0,4138 0,0934 0,0000 0,5046 0,1152 1,0603 0,0049 0,0056 0,0000 0,3698 0,4536 0,0074 0,0240 0,0016 0,4186 0,2376 0,54 4,64 A 4,64 A

9 ТОВ "ЯвірA
ЖитлобудA2"

бульв. Кольцова 14Aу 0,5087 0,3330 0,1400 0,0000 0,5039 0,1151 1,2087 0,0045 0,0051 0,0000 0,3870 0,4834 0,0213 0,0251 0,0017 0,4087 0,2045 0,57 4,92 A 4,92 A

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

31�липня�2015�р.�за�№ 116/1227

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

адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171 «Про встановлення
тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, 

які надаються лікувально)профілактичними комунальними 
закладами охорони здоров’я»

Розпорядження № 700 від 17 липня 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�26�люто о�2015

ро���№ 171�«Про�встановлення�тарифів�на�плат-

ні�посл� и�з�медично о�обсл� ов�вання,�я�і�на-

даються�лі��вально-профіла�тичними��ом�-

нальними�за�ладами�охорони�здоров’я»,�за-

реєстроване�в�Головном��територіальном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�11�березня�2015

ро���за�№ 32/1143,�новими�п�н�тами�8-10�та-

�о о�зміст�:

«8.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл� и�з

медично о�обсл� ов�вання,�я�і�надає�Стомато-

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

єва,�що�додаються.

9.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл� и�з

медично о�обсл� ов�вання,�я�і�надає�Ком�-

нальне�не�омерційне�підприємство�«Центр�пер-

винної�меди�о-санітарної�допомо и�№ 1�Дніп-

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

10.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл� и�з

медично о�обсл� ов�вання,�я�і�надає�Терито-

ріальне�медичне�об’єднання�«Фтизіатрія»���міс-

ті�Києві,�що�додаються.».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�8-10�вважати�відпо-

відно�п�н�тами�11-13.

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

йо о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

31�липня�2015�р.�за�№ 116/1227

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

від�26.02.2015�р.�№�171

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

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

17.07.2015�р.�№�700)

Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає
Стоматологічна поліклініка Дніпровського району м. Києва

Зареєстровано�

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

31�липня�2015�р.�за�№ 117/1228

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

від�26.02.2015�р.�№�171

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

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

17.07.2015�р.�№�700)

Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико)санітарної допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва»

Зареєстровано�

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

31�липня�2015�р.�за�№ 118/1229

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

від�26.02.2015�р.�№�171

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

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

17.07.2015�р.�№�700)

Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає
Територіальне медичне об'єднання «Фтизіатрія» у місті Києві

№ Код послуги Найменування послуги Тариф за 1 послугу, грн
(без ПДВ)

1 2 3 4

1. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення
здоров'я дорослого населення

1.1 458 Масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної ділянок,
верхньої та нижньої щелепи)

36,70

1.2 459 Сегментний масаж поперековоAкрижової ділянки 37,60

1.3 460 Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної
клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок
спини від VII шийного до І поперекового хребця)

56,90

1.4 084 Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсними
струмами постійного та змінного напрямку (діадинамічні,
синусоїдальні, модульовані тощо)

33,60

1.5 461 Дарсонвалізація місцева 26,80

1.6 462 ВекторAтерапія одного сегмента 228,40

1.7 463 Аплікація парафінова 58,70

2. Медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями та
іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами
страхування

2.1 464 Ін'єкція підшкірна (вартість медикаментів сплачується додатково) 8,20

2.2 465 Ін'єкція внутрішньом'язова (вартість медикаментів сплачується
додатково)

8,90

2.3 466 Плазмоліфтинг 645,40

№ Код послуги Найменування послуги Тариф за 1 послугу, грн
(без ПДВ)

1 2 3 4

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

№ Код послуги Найменування послуги Тариф за 1 послугу, грн
(без ПДВ)

1 2 3 4

1 .Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення
здоров'я дорослого населення

1.1 193 Медикаментозний   електрофорез   постійного струму, імпульсними,
струмами постійного та змінного напрямку(діадинамічні,
синусоїдальні, модульовані тощо)

20,70

1.2 194 Діадинамотерапія 24,80

1.3 195 УВЧAтерапія 8,40

1.4 196 Ультразвукова терапія 17,60

1.5 197 Інгаляція 8,70

1.6 198 Масаж шиї 11,60

1.7 199 Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV
грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра)

12,90

1.8 200 Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної
клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та  ділянок
спини від VII шийного до І поперекового хребця)

21,50

1.9 201 Масаж поперековоAкрижової ділянки (від І поперекового хребця до
нижніх сідничних схилів)

9,20

1.10 202 Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової
ділянки і  від лівої до правої середньої аксилярної лінії)

17,00

1.11 203 Масаж шийноAгрудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні
шиї та ділянки спини до І поперекового хребця і від лівої до правої
задньої аксилярної лінії)

17,00

1.12 204 Сегментний масаж шийноAгрудного відділу хребта 25,20

1.13 205 Масаж ділянки хребта ( задньої поверхні шиї, спини та поперековоA
крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії)

21,10

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

2.1 156 Консультація амбулаторного хворого (прийом терапевтом
дільничним)

32,50 

2.2 157 Консультація амбулаторного хворого (прийом педіатром
дільничним)

32,50

2.3 158 Консультація амбулаторного хворого (прийом лікарем загальної
практики сімейним лікарем)

34,30

2.4 023 ЕКГAдослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті 32,70

2.5 159 Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5
показників: НВ, еритр., лейк., лейкоцит.формули, ШОЕ) дорослим

4,80

2.6 160 Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі RT7600 8,90

2.7 161 Загальний  аналіз сечі на аналізаторі НA100 Urine Analyzer 12,50

3. Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування,
догляд), крім осіб, які за станом здоров'я та характером хвороби не можуть відвідувати заклад охорони
здоров'я

3. 1 024 ЕКГAдослідження удома 80,10
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1 001 Первинне лікарське обстеження амбулаторного хворого 35,90

2 002 Консультація амбулаторного хворого лікаремAфтизіатром 81,30

3 003 Бактеріоскопічні методи виявлення мікобактерій туберкульозу
(метод збагачення)

79,50

4 004 Визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до
антимікобактеріальних препаратів

248,30

5 005 Бактеріологічні методи виявлення мікобактерій туберкульозу 111,70

6 006 Рентгенографія органів грудної клітки 86,00

7 007 Флюорографія органів грудної клітки 32,20

8 008 Фібробронхоскопія 220,30

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

13�серпня�2015�р.�за�№ 120/1231

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

адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056 
«Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного 

обслуговування, які надаються лікувально)профілактичними
державними закладами охорони здоров’я»

Розпорядження № 716 від 23 липня 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 регулю)
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен)
ня переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних за)
кладах освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нор)
мативно)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���№ 1056�«Про�встановлення�тарифів�на

платні�посл� и�з�медично о�обсл� ов�вання,

я�і�надаються�лі��вально-профіла�тичними�дер-

жавними�за�ладами�охорони�здоров’я»,�заре-

єстроване�в�Головном���правлінні�юстиції���м.

Києві�07�жовтня�2014�ро���за�№ 37/1090,�но-

вим�п�н�том�8�та�о о�зміст�:

«8.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл� и�з

медично о�обсл� ов�вання,�я�і�надає�Централь-

на�полі�ліні�а�Міністерства�вн�трішніх�справ

У�раїни,�що�додаються.».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�8-10�вважати�відпо-

відно�п�н�тами�9-11.

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

йо о�оприлюднення.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Зареєстровано�

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

13�серпня�2015�р.�за�№ 120/1231

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

24.09.2014�р.�№�1056

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

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

23.07.2015�р.�№�716)

Тарифи 
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає 

Центральна поліклініка Міністерства внутрішніх справ України

№ Код послуги Найменування послуги Тариф за 1 послугу, грн
(без ПДВ)

1 2 3 4

1. Медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями та іноземних
громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

1.1 1315 Ін'єкція внутрішньовенна краплинна (без вартості лікарських
засобів)

42,95

1.2 1316 Ін'єкція внутрішньовенна струменева (без вартості лікарських
засобів)

25,35

1.3 1244 Ін'єкція лікарських речовин внутрішньом'язово (без вартості
лікарських засобів)

10,45

1.4 1245 Ін'єкція лікарських речовин підшкірно (без вартості лікарських
засобів)

8,40

1.5 1313 Введення лікарських засобів інтрацервікально (без вартості
лікарських засобів)

37,70

1.6 909 Ін'єкція внутрішньосуглобова (без вартості лікарських засобів) 58,50

1.7 514 Ін'єкція перивазально (без вартості лікарських засобів) 22,10

1.8 1166 Субкон'юктивальна ін'єкція (без вартості лікарських засобів) 27,85

1.9 1278 Ін'єкція  внутрішньом'язова для дитини (без вартості лікарських
засобів)

10,40

1.10 316 Ін'єкція під кон'юктиву ока парабульбарно (без вартості лікарських
засобів)

49,85

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

Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (ОГК):

2.1 2000 рентгенографія ОГК (оглядова) в одній проекції 79,30 

2.2 2001 рентгенографія ОГК (оглядова) у двох проекціях 178,00 

Рентгенологічні дослідження органів травлення: 

2.3 2002 рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 122,00 

2.4 2003 рентгеноскопія та рентгенографія  шлунка за традиційною
методикою 

205,00 

2.5 2004 рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу 116,00 

2.6 2005 іригоскопія 392,00

Рентгенологічні дослідження кістковоAсуглобової системи:

2.7 2006 рентгенографія черепа у двох проекціях 178,00

2.8 2007 рентгенографія колоносових пазух 128,00

2.9 2008 рентгенографія висковоAщелепного суглоба 109,00

2.10 2009 рентгенографія нижньої щелепи 109,00

2.11 2010 рентгенографія кісток носа 86,00

2.12 2011 рентгенографія зубів 48,00

2.13 2013 рентгенографія скроневої кістки 109,00

2.14 2014 рентгенографія ключиці 86,00

2.15 2015 рентгенографія ключиці у двох проекціях 122,00

2.16 2016 рентгенографія кісток таза 100,00

2.17 2012 Рентгенографія зубів панорамна (ортопантомограма) 99,00

Рентгенологічне дослідження молочних залоз:

2.18 2017 оглядова рентгенографія молочної залози в одній проекції 148,00

2.19 2018 оглядова рентгенографія молочної залози у двох проекціях 126,00

2.20 2019 прицільна рентгенографія молочної залози 85,00

Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та
гінекології:

2.21 2036 урографія внутрішньовенна 328,00

2.22 2020 Дослідження рентгенологічне скроневих кісток у двох проекціях
(методи Шюллера, Майера, Стенверса)

190,00

2.23 2021 Дослідження рентгенологічне турецького сідла 131,00

2.24 2022 Рентгенографія стегна у двох проекціях 122,00

2.25 2023 Рентгенографія гомілки у двох проекціях 122,00

2.26 2024 Рентгенографія плеча у двох проекціях 122,00

2.27 2025 Рентгенографія передпліччя у двох проекціях 122,00

2.28 2026 Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях 122,00

2.29 2027 Рентгенографія грудини у двох проекціях 122,00

2.30 2028 Рентгенографія кисті 100,00

2.31 2029 Рентгенографія стопи 100,00

2.32 2030 Рентгенографія крижів у двох проекціях 122,00

2.33 2031 Рентгенографія куприка у двох проекціях 122,00

2.34 2032 Рентгенографія лопатки у двох проекціях 122,00

2.35 2033 Рентгенографія оглядова нирок 145,00

2.36 2034 Рентгенографія оглядова сечівника 145,00

2.37 2035 Рентгенографія оглядова сечового міхура 145,00

2.38 2037 Рентгенографія одного пальця кисті 155,00

2.39 2038 Рентгенографія одного пальця стопи 155,00

2.40 2039 Рентгенографія плечового суглоба 100,00,

2.41 2040 Рентгенографія ліктьового суглоба 100,00

2.42 2041 Рентгенографія променезап'ясткового суглоба 109,00

2.43 2042 Рентгенографія колінного суглоба 109,00

2.44 2043 Рентгенографія гомілкостопного суглоба 100,00

2.45 2044 Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях 122,00

2.46 2045 Рентгенографія ребер 87,00

2.47 2046 Рентгенографія кульшового суглоба 100,00 

2.48 2047 Рентгенографія функціональна грудного відділу хребта 200,00

2.49 2048 Рентгенографія функціональна поперекового відділу хребта 200,00

2.50 2049 Рентгенографія функціональна шийного відділу хребта 200,00

2.51 2050 Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях 122,00

2.52 2051 Флюорографія органів грудної клітки в прямій або  боковій проекції
з цифровою обробкою зображення (без урахування вартості
матеріалів)

32,00

2.53 2052 Флюорографія органів грудної клітки в прямій проекції з цифровою
обробкою зображення (без урахування вартості матеріалів)

32,00

2.54 2053 Перенос зображення флюорографії ОГК на фотопапір глянцевий
(один знімок)

17,00

2.55 2054 Заочна консультація поданих рентгенограм з оформленням
протоколу

35,00

Виконуючий обов'язки керівника апарату
Є. Ситніченко
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Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва інженерних мереж 

з обладнанням товариства з обмеженою відповідальністю 
«Сервіс�Технобуд»

Розпорядження № 198 від 5 березня 2015 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря�

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван�
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю «Сервіс�Технобуд» (лист від 1 7 листопада 2014 року № 352 та протокол загальних зборів
учасників від 17 листопада 2014 року № 17/11�14), з метою надійного утримання та якісного обслуговування ін�
женерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

за�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за

�ом�нальним�підприємством�еле�тромереж

зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київмісь�-

світло»�інженерні�мережі�з�обладнанням�това-

риства�з�обмеженою�відповідальністю�«Сер-

віс-Техноб�д»�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�забезпечити�приймання —�передач��інже-

нерних�мереж�з�обладнанням,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�роз-

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про встановлення меморіальних дощок у місті Києві
Розпорядження № 207 від 6 березня 2015 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28 квітня 2014 року № 516 «Про деякі питання встановлення пам’ятних знаків в місті Києві»,
враховуючи протокол засідання комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві від 30 січня 2015
року № 3, а також звернення громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні», середньої загально�
освітньої школи № 25, Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, Федерації мотоциклетно�
го спорту України, Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, громадянина Соляника Ана�
толія Івановича та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�меморіальні�дош�и���місті�Ки-

єві,�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпоряджен-

ня.

2.�Взяти�до�відома,�що�витрати,�пов’язані�із

ви�отовленням�та�встановленням�меморіаль-

них�дощо�,�б�д�ть�профінансовані�за�позабю-

джетні��ошти,�зал�чені�в��становленом��по-

ряд��.

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

ня�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про визначення Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) генеральним 
замовником для організації та проведення процедур закупівель

продуктів харчування за рамковими угодами
Розпорядження № 209 від 6 березня 2015 року

Відповідно до статей 1,13 Закону України «Про здійснення державних закупівель», постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 04 липня 2012 року № 602 «Про затвердження Порядку визначення генеральних замовни�
ків та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами», наказу Міністерства еконо�
мічного розвитку і торгівлі України від 24 квітня 2012 року № 503 «Про затвердження Переліку товарів і послуг,
які можуть закуповуватися за рамковими угодами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 трав�
ня 2012 року за № 785/21098:

1.�Визначити�Департамент�освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)��енеральним�замовни�ом�для�ор-

�анізації�та�проведення�процед�р�за��півель

прод��тів�харч�вання�за�рам�овими���одами

за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва�в�інте-

ресах�замовни�ів —��правлінь�освіти�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�стро-

�ом�на�1,5�ро�ів,�починаючи�з�01�липня�2015�ро-

���з�ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції):

2.1.�Провести�процед�ри�за��півель�прод��-

тів�харч�вання�для�дош�ільних�навчальних�за-

�ладів��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва���встановленом��поряд-

��.

2.2.�Забезпечити�дотримання�вимо��Поряд-

���визначення��енеральних�замовни�ів�та�взає-

модії�замовни�ів�з��енеральним�замовни�ом

за�рам�овими���одами,�затверджено�о�поста-

новою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�04�липня

2012�ро���№ 602.

2.3.�Забезпечити�оприлюднення�цьо�о�роз-

порядження�на�веб-порталі�Уповноважено�о

ор�ан����сфері�за��півель���встановленом��по-

ряд��.

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

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про зміни у посадовому складі Комісії 
з розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам 

та організаціям громадських організацій інвалідів 
на право користування пільгами з оподаткування, отримання

позик, фінансової допомоги та дотацій
Розпорядження № 227 від 18 березня 2015 року

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи Комісії з розгляду докумен�
тів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право корис�
тування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій:

Унести�зміни�до�посадово�о�с�лад��Комісії

з�роз�ляд��до��ментів�щодо�надання�дозвол�

підприємствам�та�ор�анізаціям��ромадсь�их

ор�анізацій�інвалідів�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання,�отримання�пози�,

фінансової�допомо�и�та�дотацій,�затвердже-

но�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�від�04�червня�2014�ро���№ 719,

ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додаєть-

ся.

Голова В. Кличко

Про затвердження передавального акта 
Київського міського центру екстреної медичної допомоги 

служби медицини катастроф
Розпорядження № 221 від 16 березня 2015 року

Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», рішення Київської міської ради від 21 лютого 2013 року 
№ 25/9082  «Про створення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва», роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23

Про організаційно�правові заходи, пов’язані 
з виконанням рішення Київської міської ради 

від 22 січня 2015 року № 12/877
Розпорядження № 223 від 16 березня 2015 року

Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської міської ради від 22 січня 2015 року № 12/877
«Про реорганізацію комунального закладу «Театрально�видовищний заклад культури «Театр пластичної
драми на Печерську»:

1.�Утворити��омісію�з�припинення��ом�наль-

но�о�за�лад��«Театрально-видовищний�за�лад

��льт�ри�«Театр�пластичної�драми�на�Печерсь��»

шляхом�приєднання�до�театрально-видовищно-

�о�за�лад����льт�ри�«Київсь�ий�е�сперименталь-

ний�театр�«Золоті�ворота»�(далі —��омісія)�та�за-

твердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Комісії:

2.1.�Здійснювати��правління�справами��ом�-

нально�о�за�лад��«Театрально-видовищний�за-

�лад���льт�ри�«Театр�пластичної�драми�на�Печер-

сь��»�відповідно�до�чинно�о�за�онодавства.

2.2.�Вжити�заходів,�передбачених�чинним�за-

�онодавством,�що�пов’язані�з�припиненням��о-

м�нально�о�за�лад��«Театрально-видовищний

за�лад���льт�ри�«Театр�пластичної�драми�на�Пе-

черсь��»�в�стро��до�20�січня�2016�ро��.

2.3.�Повідомити�відповідно�о�державно�о�ре-

єстратора�за�місцем�державної�реєстрації��о-

м�нально�о�за�лад��«Театрально-видовищний

за�лад���льт�ри�«Театр�пластичної�драми�на�Пе-

черсь��»�про�прийняте�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою�рішення�та�подати�в��становленом��за�о-

нодавством�поряд���необхідні�до��менти�для

внесення�запис��до�Єдино�о�державно�о�реєс-

тр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб —�підпри-

ємців.

2.4.�Провести�інвентаризацію�майна��ом�наль-

но�о�за�лад��«Театрально-видовищний�за�лад

��льт�ри�«Театр�пластичної�драми�на�Печерсь��».

квітня 2013 року № 603 «Про організаційно�правові заходи щодо створення Центру екстреної медичної до�
помоги та медицини катастроф міста Києва», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити�передавальний�а�т�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��е�стреної�медичної�допомо�и

сл�жби�медицини��атастроф�(�од�ЄДРПОУ�37308723),�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

від�04�червня�2014�ро���№ 719

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

державної�адміністрації)

18.03.2015�№�227�)

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
Комісії з розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам 

та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування
пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги 

та дотацій
Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��олова�Комісії

Дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови�Комісії

Завід�вач�се�тор��з�питань�роз�ляд��до��ментів�підприємств�та�ор�анізацій��ромадсь�их�ор-

�анізацій�інвалідів�щодо�надання�дозвол��на�право��орист�вання�піль�ами�з�оподат��вання��прав-

ління���справах�інвалідів�та�людей�похило�о�ві���Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар�Комісії

Дире�тор�Київсь�о�о�місь�о�о�відділення�Фонд��соціально�о�захист��інвалідів�(за�з�одою);�

Начальни��відділ��промисловості��правління�промисловості�та�інноваційної�політи�и�Депар-

тамент��промисловості�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Головний�е�ономіст�відділ��з�питань�фінансової�політи�и�та�розвит���реально�о�се�тор��е�о-

номі�и�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Заст�пни��начальни�а��правління�земле�строю�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Начальни��відділ��аналіз��і�моніторин���забезпечення�доходів�і�зборів�та��ластерно�о�аналі-

з���оординаційно-моніторин�ово�о��правління�Головно�о��правління�Державної�фіс�альної�сл�ж-

би�У�раїни���м.�Києві�(за�з�одою)

Старший�опер�повноважений�в�особливо�важливих�справах�Головно�о�Управління�Сл�жби

безпе�и�У�раїни���місті�Києві�та�Київсь�ій�області�(за�з�одою)

Голова�Координаційної�ради�місь�их��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів�міста�Києва�(за�з�одою)

Голова�Київсь�ої�місь�ої�ор�анізації�У�раїнсь�о�о�товариства�сліпих�(за�з�одою)

Голова�Київсь�ої�місь�ої�ор�анізації�У�раїнсь�о�о�товариства��л�хих�(за�з�одою)

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про внесення змін до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 229 від 18 березня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської ради

від 02 грудня 2010 року № 255/5067 «Про припинення діяльності комунального підприємства «Фармбуд», від
02 грудня 2010 року № 256/5068 «Про припинення діяльності юридичної особи державного комунального
підприємства госпрозрахункового аптечного інформаційного центру «Інфомед», у зв’язку із кадровими змі�
нами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�06�липня�2011

ро���№ 1151�«Про�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�припинення�діяльності��ом�наль-

но�о�підприємства�«Фармб�д»�та�і�зміни:

в�п�н�ті�1�слона�«один�рі�»�замінити�сло-

вами�«п’ять�ро�ів»;�

в�п�н�ті�2�слово�«ро��»�замінити�словами

«п’яти�ро�ів».

2.�Унести�до�с�лад���омісії�з�припинення

діяльності��ом�нально�о�підприємства�«Фарм-

б�д»�шляхом�приєднання�йо�о�до��ом�наль-

но�о�підприємства�«Фармація»,�затвердже-

но�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�від�06�липня�2011�ро-

���№ 1151,�та�і�зміни:

вивести�зі�с�лад���омісії�Капл�на�Михайла

Степановича —�начальни�а�адміністративно-

�осподарсь�о�о�департамент���ом�нально�о

підприємємств�«Фармація»,��олов���омісії

�вести�до�с�лад���омісії�Чернен�а�Стані-

слава�Оле�сандровича —�начальни�а�юри-

дично�о�відділ���ом�нально�о�підприємства

«Фармація»,��олов���омісії�

3.�Унести�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�07�липня�2011

ро���№�1191�«Про�ор�анізаційно-правові

заходи�щодо�припинення�діяльності�держав-

но�о��ом�нально�о�підприємства��оспроз-

рах�н�ово�о�аптечно�о�інформаційно�о�цен-

тр��«Інфомед»�та�і�зміни:

в�п�н�ті�1�слова�«три�ро�и»�замінити�сло-

вами�«п’ять�ро�ів»;

в�п�н�ті�2�слово�«трьох»�замінити�словом

«п’яти».

4.�Унести�до�с�лад���омісії�з�припинення

діяльності�державно�о��ом�нально�о�підпри-

ємства��оспрозрах�н�ово�о�аптечно�о�інфор-

маційно�о�центр��«Інфомед»�шляхом�приєд-

нання�йо�о�до��ом�нально�о�підприємства

«Фармація»,�затверджено�о�розпоряджен-

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

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

ції)�від�07�липня�2011�ро���№�1191�та�і�зміни:

вивести�зі�с�лад���омісії�Капл�на�Михай-

ла�Степановича�—�начальни�а�адміністра-

тивно-�осподарсь�о�о�департамент���ом�-

нально�о�підприємства�«Фармація»,��олов���о-

місії

�вести�до�с�лад���омісії�Чернен�а�Стані-

слава�Оле�сандровича�—�начальни�а�юри-

дично�о�відділ���ом�нально�о�підприємства

«Фармація»,��олов���омісії.

Голова В. Кличко

2.5.�За�рез�льтатами�інвентаризації�с�ласти

передавальний�а�т,�я�им�визначити�всі�права�та

обов’яз�и,�майно��ом�нально�о�за�лад��«Теат-

рально-видовищний�за�лад���льт�ри�«Театр�плас-

тичної�драми�на�Печерсь��»,�що�переходить�до

театрально-видовищно�о�за�лад����льт�ри�«Ки-

ївсь�ий�е�спериментальний�театр�«Золоті�воро-

та»�та�подати�йо�о�на�затвердження�ви�онавчо-

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

�ій�державній�адміністрації).

2.6.�В��становленом��за�онодавством�поряд-

���попередити�працівни�ів��ом�нально�о-за�ла-

д��«Театрально-видовищний�за�лад���льт�ри

«Театр�пластичної�драми�на�Печерсь��»�про�при-

пинення�діяльності�цьо�о�за�лад�,�їх�наст�пне

вивільнення�та�забезпечити�дотримання�їх�соці-

ально-правових��арантій���поряд���та�на��мо-

вах,�визначених�за�онодавством.

У�разі�відс�тності��олови��омісії,�ви�онання�йо-

�о�обов’яз�ів�по�ладається�на�заст�пни�а��оло-

ви��омісії.

3.�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�передбачити�видат�и�по��а-

л�зі�«К�льт�ра�і�мистецтво»�для�забезпечення

фінанс�вання�театрально-видовищно�о�за�лад�

��льт�ри�«Київсь�ий�е�спериментальний�театр

«Золоті�ворота»�з��рах�ванням�приєднання��о-

м�нально�о�за�лад��«Театрально-видовищний

за�лад���льт�ри�«Театр�пластичної�драми�на�Пе-

черсь��».

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

ня�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�Старостен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

16.03.2015�ро���№�223

Склад
комісії з припинення комунального закладу «Театрально�видовищний 

заклад культури «Театр пластичної драми на Печерську» шляхом 
приєднання до театрально�видовищного закладу культури

«Київський експериментальний театр «Золоті ворота»

Жир�ов�Станіслав�І�орович — х�дожній��ерівни��театрально-видовищно�о�за�лад��

��льт�ри�«Київсь�ий�е�спериментальний�театр�

«Золоті�ворота»,��олова��омісії

Ні�іфоров�Оле�сандр�Львович — ви�он�ючий�обов’яз�и�х�дожньо�о��ерівни�а�

театрально-видовищно�о� за�лад�� ��льт�ри� «Театр�

пластичної�драми�на�Печерсь��»,�заст�пни���олови��омісії

Б�бон�Людмила�Андріївна — �оловний�б�х�алтер�театрально-видовищно�о�за�лад�

��льт�ри�«Театр�пластичної�Драми�на�Печерсь��»

Зелен�івсь�а�Оль�а�Геннадіївна —��оловний�б�х�алтер�театрально-видовищно�о�за�лад�

��льт�ри�«Київсь�ий�е�спериментальний�театр�

«Золоті�ворота»

Медведч���Наталія�Зіновіївна —�завід�вач�се�тор��правово�о�забезпечення�

Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�

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

Спіче��Марина�Юріївна —�начальни��відділ���адрово�о�забезпечення�

Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�

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

Ч�мачен�о�Олена�Іванівна —�заст�пни��начальни�а�відділ��театрально-�онцертних�

за�ладів� Департамент�� ��льт�ри� ви�онавчо�о� ор�ан��

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

Комісія�з�припинення��ом�нально�о�за�лад��«Театрально-видовищний�за�лад���льт�ри�«Те-

атр�пластичної�драми�на�Печерсь��»�шляхом�приєднання�до�театрально-видовищно�о�за�ла-

д����льт�ри�«Київсь�ий�е�спериментальний�театр�«Золоті�ворота»�знаходиться�за�адресою:

в�л.�Шов�овична,�7-а,�м.�Київ,�01021.

Стро��заявлення��редиторами�своїх�вимо��до��ом�нально�о�за�лад��«Театрально-видовищ-

ний�за�лад���льт�ри�«Театр�пластичної�драми�на�Печерсь��»�до�27�травня�2015�ро��.

Керівник апарату В. Бондаренко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ —

íåæèëèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 144,30 êâ. ì, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ:

ì, Êè¿â, áóë. Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 22, ë³ò."À"

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 144,30 êâ. ì. Àäðåñà: ì. Êè¿â, áóë. Âåðõîâíî¿

Ðàäè, 22, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 3 045 500 (òðè ì³ëüéîíè ñîðîê ï'ÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò)

ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 609 100 (ø³ñòñîò äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ñòî) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —3 654 600 (òðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò ï'ÿòäåñÿò ÷îòèðè

òèñÿ÷³ ø³ñòñîò) ãðèâåíü.

Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10 % â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 365 460

(òðèñòà ø³ñòäåñÿò ï'ÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî

íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè

íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî

íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 8 âåðåñíÿ 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà

"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè",â ïîíåä³ëîê —÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00,â ï'ÿòíèöþ

òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í

ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê

¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä

áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³

ðåñóðñè".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 365 460 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿

ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî

Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756,

îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóë. Âåðõîâíî¿

Ðàäè, 22, ë³ò. "À".

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93,

òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

на	6	місяців................................168	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ............................336	рн.	00	�оп.

на	місяць ......................................28	рн.	00	�оп.

на	3	місяці....................................84	рн.	00	�оп.

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2015 рік

Передплатні	ціни

на	6	місяців................................245	рн.	40	�оп.

на	12	місяців ............................490	рн.	80	�оп.
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Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü
ïëîùåþ 138,3 êâ. ì íà âóë. Áëþõåðà Âàñèëÿ, 12, ë³ò."À"

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 138,3 êâ. ì.

Àäðåñà: 04128, ì. Êè¿â, âóë. Áëþõåðà Âàñèëÿ, 12, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî ¹ 11 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 142).

Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 2 022 400 (äâà ì³ëüéîíè äâàäöÿòü äâ³ òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà) ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 404 480 (÷îòèðèñòà ÷îòèðè òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 2 426 880 (äâà ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà äâàäöÿòü
ø³ñòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.

Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà,ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —242 688
(äâ³ñò³ ñîðîê äâ³ òèñÿ÷³ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿,
éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå
ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè
íà êîðèñòü óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî
íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 8 âåðåñíÿ 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà
"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê îá 11.00.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè",â ïîíåä³ëîê —÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00,â ï'ÿòíèöþ
òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00 ãîä., îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä
áàíêó 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 404 480,00 ãðí, ùî ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè
îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî
Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî"ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì.Êèºâ³, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 04128, ì. Êè¿â, âóë. Áëþõåðà
Âàñèëÿ, 12, ë³ò. "À".

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93,
òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà":

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè, 29, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 256,16 êâ.ì, ìåòà
âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè
âèäàìè ñïîðòó (250,31 êâ.ì) òà ðîçì³ùåííÿ òîðãîâîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî
àñîðòèìåíòó( 5,85 êâ.ì), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 34,76 ãðí, ì³ñÿ÷íà
îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 8903,09 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî

ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí
êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó íåæèòëîâ³ ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ,ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
"Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"
(ïðîâ. Ìàð'ÿíåíêà, 7,280-36-10),ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 65,1 êâ.ì,â áóäèíêó
¹ 28/19, ë³ò. "À" íà âóë. Ëþòåðàíñüê³é/Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüê³é, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ
³í³ö³àòîðà îðåíäè —äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ç âñòàíîâëåííÿì ðîçì³ðó îðåíäíî¿
ïëàòè — 1 ãðí íà ð³ê, ÿê äëÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó äîïîìîãó,
ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á — ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿêùî
îðåíäîâàíà ïëîùà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. ¹ 210, äîâ³äêà çà
òåëåôîíàìè: 280-15-39, 280-02-20.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó íåæèòëîâ³ ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ,ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
"Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîâ.
Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-36-10), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 62,1 êâ. ì, â áóäèíêó
¹28/19 ë³ò."À"íà âóë.Ëþòåðàíñüê³é/Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüê³é,ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
îðåíäè —äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿,ç âñòàíîâëåííÿì ðîçì³ðóîðåíäíî¿ ïëàòè —1 ãðí
íà ð³ê, ÿê äëÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà
àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á — ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ
ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. ¹ 210, äîâ³äêà çà òåëåôîíàìè: 280-15-39, 280-02-20.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí): Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî
"Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð äèòÿ÷èé Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ì.Êè¿â, ïðîñïåêò Ï.Òè÷èíè, 12,
òåë. 550-43-63).Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè: Õàðàêòåðèñòèêà: 1 ïîâåðõ. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: Òè÷èíè Ïàâëà ïðîñïåêò,
12. Çàãàëüíà ïëîùà 2,00 êâ. ì. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (êàâîâèé òà ñíåêîâèé àâòîìàò). Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì — 2 ðîêè 364 äí³. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 31.03.2015 —
368,18 ãðí. Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â
ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåë. äëÿ äîâ³äîê 559-39-39)

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

ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹ ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè äëÿ

ñïëàòè àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ îá'ºêòà îðåíäè

Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð 

îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü,
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè

(áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

1.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà 1 ïî-
âåðñ³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ

14,3 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,
ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, ¹18/2

14,3 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç
ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â (êâ³òêîâà ïðîäóê-

ö³ÿ); àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà
3354,00 6708,00

Ð/ð 26006145487
â ÏÀÒ ÀÁ 

"Óêðãàçáàíê"
ì. Êè¿â 

ÌÔÎ: 320478 
Êîä ªÄÐÏÎÓ:

35756919

2.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà 1 ïî-
âåðñ³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

32,0 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.
Îñâ³òè, ¹22/8

32,0 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ
òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, ñïîð-

òèâíîãî êëóáó òà ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé
çä³éñíþº ³íøó ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ñïîðòó; àáî ³íøå

âèêîðèñòàííÿ ìàéíà

1013,55 2027,10

3

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà 1 ïî-
âåðñ³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

43,4 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.
Îñâ³òè, ¹22/8

43,4 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ
òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, ñïîð-

òèâíîãî êëóáó òà ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé
çä³éñíþº ³íøó ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ñïîðòó; àáî ³íøå

âèêîðèñòàííÿ ìàéíà

1374,62 2749,24

4.

Íåæèòëîâå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåí-
íÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,8 êâ. ì
çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³ò-

ðîôëîòñüêèé, ¹5

18,8 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþþòü ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ
(ðåìîíò îäÿãó, ïðèéìàëüíèé ïóíêò õ³ì÷èñòêè); àáî

³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà

728,90 1457,80

5.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ íà 1 ïî-
âåðñ³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

116,2 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,
áóëüâ. ².Ëåïñå, ¹7Â

116,2 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþþòü îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü, ðîçì³ùåííÿ

ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ òà ïåðóêàðí³; àáî ³íøå

âèêîðèñòàííÿ ìàéíà

6619,87 13239,74

6.

Íåæèòëîâå âáóäîâàíå ïðèì³ùåí-
íÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 107,0 êâ. ì çà àäðåñîþ:
ì.Êè¿â, âóë. Âèáîðçüêà, ¹81/83

107,0 êâ. ì — ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ
òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, ñïîð-

òèâíîãî êëóáó òà ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé
çä³éñíþº ³íøó ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ñïîðòó; àáî ³íøå

âèêîðèñòàííÿ ìàéíà

2427,50 4855,00

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ —
íåæèëèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 62,6 êâ. ì íà âóë. Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 68, ë³ò."Á"

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â — 2 ðîêè 364 äí³ (ó
ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó
äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî
ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì
çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
- ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâêîþ

çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ
îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó;

- âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ïîäâ³éíîìó ðîçì³ð³ äâîõ
ñòàðòîâèõ îðåíäíèõ ïëàò;

- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-
áàëàíñîóòðèìóâà÷à àáî ³íøîãî ñóá'ºêòà íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè äî ï³äïèñàííÿ (óêëàäàííÿ) äîãîâîðó îðåíäè;

- ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå
ìîæå áóòè á³ëüøèì,í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ
ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-
áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ â çàñîáàõ
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèìè çàñîáàìè
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äî ï³äïèñàííÿ (óêëàäàííÿ) äîãîâîðó îðåíäè;

-êîìïåíñàö³ÿ áàëàíñîóòðèìóâà÷ó ïîäàòêó çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- âèêîíàíàÿ ïåâíèõ âèä³â ðåìîíòíèõ ðîá³ò;
- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà

ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;
- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó

îá'ºêòà îðåíäè;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³

îðåíäè;
- îïëàòà ïîñëóã ïî ñòðàõóâàííþ ìàéíà.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº çàÿâó ïðî ó÷àñòü â êîíêóðñ³

òà äîêóìåíòè, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ Ïîëîæåííÿì ïðî îðåíäó ìàéíà
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ
³íôîðìàö³¿ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðî-
ôëîòñüêèé, 41, êàá. 409.

ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé àáî
³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà íàñòóïíèé çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é â³ä ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³
ó êîíêóðñ³ — çà 3 ðîáî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó äî 16.00.

Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó áóäå âèçíà÷åíî ó÷àñíèêà, ÿêèé çàïðîïîíóº
á³ëüøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé/áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè ³ç
çàñòîñóâàííÿì ïðèíöèïó àóêö³îíó ïðè îáîâ'ÿçêîâîìó çàáåçïå÷åíí³
âèêîíàííÿ ³íøèõ óìîâ êîíêóðñó.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè ó â³ää³ë³ ç ïèòàíü ìàéíà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, êàá.
352, 357, 359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-31, 207-09-32.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà, êâ. ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. ó ãðí Ðîçì³ð òèæíåâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, òåë. 292-03-98)

1 1 ïîâåðõ
ÅÍÒÓÇ²ÀÑÒ²Â 

ÂÓË., 7/4
193,86

²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÍÅÐÓÕÎÌÎÃÎ
ÌÀÉÍÀ (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç 

áàëüíîãî òàíöþ ç ä³òüìè øê³ëüíîãî òà
äîøê³ëüíîãî â³êó)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.04.2015

15 % 88,28 çà 1 ãîä.
Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà, ó ãðí 441,40

(Ïí-Ïò: 18.00-19.00)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 62,6 êâ, ì.
Àäðåñà: 01030, ì. Êè¿â, âóë. Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 68, ë³ò. "Á".
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî ¹ 8 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 77).
Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 1 213 900 (îäèí ì³ëüéîí äâ³ñò³ òðèíàäöÿòü òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò) ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 242 780 (äâ³ñò³ ñîðîê äâ³ òèñÿ÷³ ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 1 456 680 (îäèí ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà ï'ÿòäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.
Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10 % â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 145 668 (ñòî ñîðîê ï'ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò

â³ñ³ì) ãðèâåíü.
Áóäèíîê, â ÿêîìó ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿, çàíåñåíèé äî ïåðåë³êó ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ (ð³øåííÿ Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêâèêîíêîìó â³ä 27.01.1970 ¹ 159).

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà

âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó:
3.1. ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé

çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5 % â³ä ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.
3.2.äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó óêëàñòè ç îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð ïðî óêëàäàííÿ â ìàéáóòíüîìó

îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿.
4. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 08 âåðåñíÿ 2015 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 12.00.
5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè",

â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî
Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî"ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì.Êèºâ³, êîä áàíêó 321767,êîä ªÄÐÏÎÓ 32710756,îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 145 668,00 ãðí, ùî ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.
9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 01030, ì. Êè¿â, âóë. Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà, 68, ë³ò. "Á".
10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè",

òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.
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ÊÈßÍÊÀ Ñâ³òëàíà Ìàêñèì³âíà
ñïåö³àëüíî ïðè¿õàëà íà ÿðìàðîê
ç Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³. «ß
äóæå ëþáëþ ìåä. ² êîëè ä³çíàëàñÿ
ïðî öþ âèñòàâêó, â³äêëàëà äåÿê³
ñâî¿ ñïðàâè ³ ïðè¿õàëà ñþäè. Êóï-
ëþ òðîõè ãðå÷àíîãî òà ñîíÿøíè-
êîâîãî. ² çÿòþ ìåäîâîãî íàïîþ íà
ïîäàðóíîê ïðèäáàþ»,— ðîçïîâ³-
ëà æ³íêà, ïîõîäæàþ÷è ì³æ ÿòîê,
ïðèêðàøåíèõ ³ ³ãðàøêîâèìè áäæî-
ëàìè, ³ êâ³òàìè, ³ âèøèòèìè ðóø-
íèêàìè.

Äî ñëîâà, îáèðàòè áóëî ç ÷îãî.
ßê ðîçïîâ³ëà àäì³í³ñòðàòîð ç³ ñï³ë-
êè «Ìåä Óêðà¿íè» Îëåñÿ Ïóñòî-
âîéò, ó ÿðìàðêó, ÿêèé òðèâàòèìå
äî 23 ñåðïíÿ, âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä
30 ïðåäñòàâíèê³â ç ð³çíèõ ðåã³î-
í³â Óêðà¿íè: Æèòîìèðùèíè, Ñóì-
ùèíè, ×åðêàùèíè, Çàêàðïàòòÿ,
Ïîëòàâùèíè, Õàðê³âùèíè òîùî.
«Òóò º ³ ïðåçèäåíò ã³ëüä³¿ ìåäîâà-
ð³â, ³ ê³ëüêà çàñëóæåíèõ ïàñ³÷íèê³â.
Ó áàãàòüîõ äîñâ³ä áäæ³ëüíèöòâà
ñêëàäàº 30-40 ðîê³â, àëå º é òàê³,
õòî íåäàâíî ïî÷àâ çàéìàòèñü ö³ºþ
ñïðàâîþ»,— çàçíà÷èëà Îëåñÿ Ïóñ-

òîâîéò òà äîäàëà, ùî äëÿ ¿¿ ìîëî-
äî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ «Ìå-
äîâîãî Ñïàñà» º äåáþòîì, òîæ äî
ñïðàâè ï³ä³éøëè äóæå â³äïîâ³äàëü-
íî. ² äî ó÷àñíèê³â ÿðìàðêó áóëî
ê³ëüêà âèìîã. Çîêðåìà, ÿê ðîçïî-
â³ëà ïàí³ Îëåñÿ, îäíèì ç êðèòåð³-
¿â â³äáîðó, íàïðèêëàä, öå íàÿâ-
í³ñòü ïåâíîãî äîñâ³äó. Òàêîæ ïðåä-
ñòàâëåíà ïðîäóêö³ÿ ïîâèííà íà-
ë³÷óâàòè íå ìåíøå òðüîõ-÷îòèðüîõ
âèä³â ìåäó. Æ³íêà òàêîæ äîäàëà,
ùî íà âèñòàâêó çàïðîøåí³ íå ëè-
øå áäæîëÿð³, à é ò³, õòî çàéìàºòü-
ñÿ âèãîòîâëåííÿì ð³çíîìàí³òíî¿
ïðîäóêö³¿ ç ìåäó.

Òàê, ªâãåí Ìîëîäöîâ ïðèâ³ç äî
ñòîëèö³ ïåðãó, âîñêîâ³ íàñòîÿíêè
òà íàòóðàëüíó êîñìåòèêó. Â àñîð-
òèìåíò³, íàïðèêëàä, º ìåäîâå ìè-
ëî çà 29 ãðí. «Öå ðó÷íà ðîáîòà, áåç
âñ³ëÿêèõ õ³ì³÷íèõ äîì³øîê»,— ðîç-
ïîâ³â â³í. ª òàêîæ ãåë³ äëÿ äóøó òà
³íøà á³îêîñìåòèêà. «Öÿ ïðîäóêö³ÿ
íèí³ êîðèñòóºòüñÿ âåëèêèì ïîïè-
òîì. ² íå ëèøå òóò, íà ÿðìàðêó, à é
âçàãàë³. Àäæå âñå ñïðàâæíº, ïðè-
ðîäíå»,— íàãîëîñèâ ªâãåí.

À îò Âîëîäèìèð Ìèêèò÷èê íå
ëèøå ìåäó ç ×åðí³ã³âùèí³ ïðèâ³ç,
à é âåëèêèé íàá³ð ìåäîâèõ íàïî-
¿â, çà ÿê³ â³í îòðèìàâ íàãîðîäè
(â³äïîâ³äí³ ìåäàë³ ïðèêðàøàþòü
ÿòêó ïàñ³÷íèêà) íà âñåóêðà¿íñüêèõ
êîíêóðñàõ ìåäîâàð³â. «Ó íàñ ³ ìå-
ä³âêà, ³ ìåä ïèòíèé. Âñå íàòóðàëü-
íîãî áðîä³ííÿ, áåç äîäàâàííÿ ñïèð-
òó»,— ðîçïîâ³â â³í. Âîëîäèìèð Ìè-
êèò÷èê ìàº êî÷îâó ïàñ³êó ³ ìàøè-
íîþ ïåðåâîçèòü âóëèêè äî ìåäî-
íîñ³â. «Áäæ³ëüíèöòâîì ðîê³â 12
âæå çàéìàþñÿ. À ïî÷àâ çàðàäè ö³-
êàâîñò³ ç ï’ÿòüîõ âóëèê³â. Çàðàç öå
âæå ó íàñ ñ³ìåéíà ñïðàâà»,— çà-
çíà÷èâ ÷îëîâ³ê ³ äîäàâ, ùî ïîñò³é-
íî ï³äâèùóº ñâîþ êâàë³ô³êàö³þ.
«Õòî õî÷å ï³çíàòè ñåêðåòè — íåõàé
¿äå â ²íñòèòóò áäæ³ëüíèöòâà, äå
ïðîâîäÿòüñÿ ÿê ïëàòí³, òàê ³ áåç-
êîøòîâí³ ñåì³íàðè. Ìè êîæåí ð³ê
íàâ÷àºìîñü. Çèìîþ íà ïàñ³ö³ íåìàº
÷îãî ðîáèòè, òî ¿çäèìî â ³íñòèòóò.
À òàêîæ â³äâ³äóºìî ò³ çàíÿòòÿ, ÿê³
ïðîâîäÿòü ñï³ëêè ïàñ³÷íèê³â òà
ìåäîâàð³â Óêðà¿íè»,— ïîä³ëèâñÿ
Âîëîäèìèð Ìèêèò÷èê.

Íàéìîëîäøèé ïðîäàâåöü íà ÿð-
ìàðêó — 16-ð³÷íèé Àðòåì Ñàâîé-
ñüêèé — ïîêè â÷èòüñÿ ó ñâîãî äÿäü-
êà ³ ä³äà. «ß ç íèìè íà ïàñ³êó ÷àñ-
òî ¿æäæó. Âæå òðîõè ðîçáèðàþñÿ.À
ìî¿ì íàéóëþáëåí³øèì ìåäîì º
êâ³òêîâèé»,— ðîçïîâ³â õëîïåöü. Â
ïåðøèé äåíü â³í ïðîäàâàâ ðàçîì ç
ð³äíåþ, àëå ïîò³ì âèð³øèâ ïîñòà-
âèòè ñâîãî ñòîëèêà ç ïðîäóêö³ºþ ³
çàðàç âæå ïîêóïöÿì ïðî ïåðåâàãè
òîãî ÷è ³íøîãî âèäó ìåäó ðîçïî-
â³äàº íå ã³ðøå ïðîôåñ³îíàëà. Ïî-
êè Àðòåì ùå íå çíàº, ÷èì çàéìà-
òèìåòüñÿ â ìàéáóòíüîìó, àëå ç ö³-
êàâèì õîá³ âæå âèçíà÷èâñÿ.

Äëÿ ïî÷åñíîãî ïàñ³÷íèêà Óêðà-
¿íè ç Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ Îëåêñàí-
äðà Ñòåòþõè áäæ³ëüíèöòâî ñòàëî
ñïðàâîþ æèòòÿ. Â³í ðîçïîâ³â, ùî
ïî÷àâ çàéìàòèñÿ öèì ùå â äèòèí-
ñòâ³, àäæå áàòüêî áóâ ïàñ³÷íèêîì.
Íèí³ â ïàíà Îëåêñàíäðà ïîíàä ñòî
âóëèê³â, à â àñîðòèìåíò³ ê³ëüêà
âèä³â ìåäó. «Ìåä ç àêàö³¿ äîâãî
íå êðèñòàë³çóºòüñÿ. Â³í íàéìåíø
àëåðãåííèé. Òîìó éîãî ìîæíà ³
ä³òÿì íå áîÿòèñÿ äàâàòè. Ãðå÷à-
íèé âæå íå òàêèé ëåãêèé. ßêùî
ãðå÷àíîãî ç’¿ñòè ïàðó ëîæîê, òî
ìîæå ³ â øëóíêó çàïåêòè. Öå êð³ï-
êèé ìåä, ÿêèé ìàº áàãàòî ì³êðî-
åëåìåíò³â, çàë³çà. Éîãî äîáðå âæè-
âàòè äëÿ ï³äâèùåííÿ ãåìîãëîá³-
íó. Ëèïîâèé äîïîìàãàº ïðè ïðî-
ñòóäàõ, çàõâîðþâàííÿõ âåðõí³õ
äèõàëüíèõ øëÿõ³â»,— ðîçïîâ³â
Îëåêñàíäð Ñòåòþõà.

À ïàñ³÷íèê ç Æèòîìèðùèíè
Ñòàí³ñëàâ Ìàòâ³ºíêî, ÿêèé íèí³
òðèìàº áëèçüêî 100 áäæîëèíèõ
ñ³ìåé, ïîä³ëèâñÿ ñåêðåòàìè, ÿê
ïðàâèëüíî îáèðàòè ìåä. Çâ³ñíî,
ïåðøà îçíàêà, ÿêó íå ìîæíà ï³ä-
ðîáèòè,— öå àðîìàò. Çàïàõ ñâ³-
æîãî íàòóðàëüíîãî ìåäó ìîæíà
ïî÷óòè âæå íåïîäàë³ê ïðîäàâöÿ.
Çà ñëîâàìè Ñòàí³ñëàâà, ÿê³ñòü ïðî-
äóêòó ìîæíà ïåðåâ³ðèòè áåçïî-
ñåðåäíüî ³ ïðè êóï³âë³: «Ïåðøå,
ùî ìîæíà çðîáèòè, öå íàáðàòè,
íàïðèêëàä, â ëîæêó ìåäó òà ïî-
÷àòè ëèòè éîãî ÷è íàçàä â áàíêó,
÷è â ³íøó ïîñóäèíó. Ìàº áóòè íå-
ïåðåðâíà òÿãó÷à ö³âêà, àëå ÿêùî
ìåä íåÿê³ñíèé, âîíà áóäå ïåðå-
ðèâàòèñÿ»,— ðîçïîâ³â ïàñ³÷íèê ³
äîäàâ, ùî ïðè ñò³êàíí³ õîðîøèé
ìåä óòâîðþº «ã³ðêó».

«Àäæå ìåä ìàº áóòè ãóñòèì.
ßêùî â³í ð³äêèé, òî ëèòèìåòüñÿ
ÿê âîäà»,— ïîÿñíèâ â³í. Òàêîæ
Ñòàí³ñëàâ Ìàòâ³ºíêî çàçíà÷èâ,
ùî äî 80 % ð³çíèõ âèä³â ìåäó ìà-
þòü ïåðøèòè â ãîðë³. Äî ñëîâà,
ìîæíà ùå ñïðîáóâàòè ïåðåâ³ðè-
òè ÿê³ñòü, âòèðàþ÷è ìåä ó çâîðîò-
íþ ÷àñòèíó äîëîí³: ÷åðåç äåÿêèé
÷àñ â³í ïîâèíåí âñìîêòàòèñü øê³-
ðîþ ïîâí³ñòþ.

Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ïàí Ñòà-
í³ñëàâ ðàäèòü êóïóâàòè öåé ñî-
ëîäêèé ïðîäóêò ò³ëüêè â ì³ñöÿõ,
ùî âèêëèêàþòü ó âàñ äîâ³ðó: «Êó-
ïóéòå òàì, äå áóäåòå âïåâíåí³ â
ÿêîñò³ òà íàòóðàëüíîñò³ ìåäó» �

¯ìî ìåä ëîæêîþ
Ó ñòîëè÷íîìó ïàðêó «Ïåðåìîãà» â³äêðèâñÿ ñìà÷íèé ÿð-

ìàðîê—«Ìåäîâèé Ñïàñ».Ïàñ³÷íèêè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè ïðè-

âåçëè äåñÿòêè ñîðò³â ìåäó: ³ ëèïîâèé, ³ êâ³òêîâèé,

³ ñîíÿøíèêîâèé. Íå çàáóëè ³ ïðî ïðîïîë³ñ, ìà-

òî÷íå ìîëî÷êî òà ìåäîâ³ íàïî¿. Á³ëüøå òîãî, áà-

æàþ÷³ ìîæóòü ïðèäáàòè ñîá³ ³ íàòóðàëüíó êîñ-

ìåòèêó ç öüîãî óí³êàëüíîãî ïðîäóêòó.À íàäàëè

òàêó ìîæëèâ³ñòü êèÿíàì êîìóíàëüíå ï³äïðè-

ºìñòâî «Ñâ³òî÷» òà ãðîìàäñüêà ñï³ëêà «Ìåä

Óêðà¿íè», ÿê³ ³ âèñòóïèëè îðãàí³çàòîðàìè òå-

ìàòè÷íîãî ÿðìàðêó, ùî ïðîõîäèòü, äî ñëîâà,

ï³ä ïàòðîíàòîì ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Îêð³ì ìåäó, ïàñ³÷íèêè ïðîïîíóâàëè êèÿíàì ïåðãó, âîñêîâ³ íàñòîÿíêè òà íàòóðàëüíó
êîñìåòèêó, çîêðåìà ìåäîâå ìèëî

Ïàñ³÷íèêè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè ïðèâåçëè äî ñòîëèö³ äåñÿòêè ñîðò³â ìåäó: ³ ëèïîâèé, ³ êâ³òêîâèé, ³ ñîíÿøíèêîâèé
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ìàº áóòè ãóñòèì. ßêùî â³í ð³äêèé, òî ëèòèìåòüñÿ ÿê âîäà 
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