
У П’ЯТНИЦЮ на вулиці Івана Кудрі, 37-39 у 
Печерському районі відкрили новозбудований 
бюветний комплекс. Загалом цього року в 

Києві завершать капремонт 21 
бювету, спорудять 4 нові арте-
зіанські свердловини. Про це 
повідомив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв. 

«Ми отримали десятки звер-
нень від мешканців про необ-
хідність створення бюветного 

комплексу на вулиці Івана Кудрі. Адже лише в 
навколишніх будинках мешкає понад 5 тисяч 
сімей, яким необхідна альтернатива води з 
крана чи з маркету. Глибина свердловини 
нового об’єкта складає 326 метрів. Це юр-
ський водоносний горизонт, тобто вода тут 

відповідає чинним нормам ДСанПіН та не 
потребує додаткового очищення», – зазначив 
заступник голови КМДА. 

Він зауважив, що у планах міської вла-
ди на наступний рік будівництво 10 нових 
артезіанських свердловин і 40 капітальних 
ремонтів бюветних комплексів. 

Загалом до кінця нинішнього року в Києві 
завершать спорудження 4-х нових артезіан-
ських свердловин, виготовлять проекти на 
зведення 15 свердловин і 5 нових бюветних 
комплексів. Також цього року завершуються 
капремонти 21 бювету. Усього ж у столиці 
нині функціонує 192 бюветні комплекси, що 
обслуговують фахівці спеціалізованого водо-
господарського комунального підприємства 
«Київводфонд». 

До речі, нові бювети незабаром з’являться 
на вул. Бахмацькій, 10 (Святошинський ра-
йон), на вул. Урлівській, 9, на просп. Петра 
Григоренка, 14 (Дарницький), на вул. Йордан-
ській, 11 (Оболонський). Підписані відповідні 
розпорядження Київської міської державної 
адміністрації. 

Окрім цього нові артезіанські свердло-
вини малої продуктивності спорудять в 
столиці на вул. Лагерній у парку «Нивки», 
на вул. Старокиївській, 25, на перетині 
вул. Січових Стрільців і Кудрявської (Шев-
ченківський), на просп. Голосіївському, 
87-г (Голосіївський), а також у сквері на 
вул. Попудренка (Дніпровський), на вул. 
Живописній, 2 (Святошинський), на вул. 
Шолом-Алейхема, 14, на вул. Митрополита 
Володимира Сабодана, 2-б, на вул. Олек-
сандра Сабурова, 3 (Деснянський район). 

Будівництво нових бюветних комплексів 
і артезіанських свердловин малої продук-
тивності у зазначених місцях дозволить 
забезпечити функціонування цих об’єктів та 
забезпечить якісною питною водою знач ну 
частину місцевого населення. 

Нагадаймо, що кошти на спорудження 
нових бюветних комплексів і артезіанських 
свердловин у столиці передбачені у Про-
грамі економічного та соціального розвитку 
м. Києва на 2017 рік �

Вода юрського 
водоносного горизонту 

Днями у Печерському районі на вулиці Івана Кудрі відкрили 
новий бювет. Загалом до кінця нинішнього року в Києві спорудять 
4 та завершать проектні роботи на будівництво 15 артезіанських 
свердловин і 5 нових бюветних комплексів. Також 
у 2017-му здійснять капремонти 21 бювету. Кошти на будівництво і 
реконструкцію зазначених водних об’єктів передбачені у Програмі 
економічного та соціального розвитку м. Києва на 2017 рік. 
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

Комунальники готові 
до утримання доріг 
у випадку різкого 
погіршення погоди 

Із 1 листопада ШЕД КК «Київавтодор» чергу-
ють у цілодобовому режимі, аби забезпечити 
своєчасне реагування у випадку різкого 
погіршення погодних умов. 

«Разом з допоміжною підготовлено 380 
одиниць техніки, з них 345 одиниць – сні-
гоприбиральної. Заготовлено 38 тисяч тонн 
солі, 35 тисяч тонн піску та 10 тисяч тонн 
піщано-соляної суміші. Також заготовлений 
двотижневий запас паливно-мастильних 
матеріалів: 86 тисяч літрів дизпалива, 35 
тисяч літрів газу та 44 тисячі літрів бен-
зину», – повідомив учора гендиректор КК 
«Київавтодор» Олександр Густєлєв. 

Він додав, що для недопущення оже-
ледиці комунальники продовжуватимуть 
використовувати сіль та пісок, адже це 
найбільш ефективні та дешеві засоби. 

«Сьогодні більшість реагентів, що ви-
користовуються в світі, – похідні від зви-
чайної солі. Домішки інших хімречовин 
дещо вдосконалюють, але при цьому знач-
но здорожують реагент. Ціна таких засо-
бів більш як у 10 разів вища за її вартість. 
До того ж низка провідних європейських 
столиць відмовились від хімічних реаген-
тів, окрім солі», – резюмував гендиректор 
КК «Київавтодор». 

Громаді міста повернуть 
землю вартістю 
понад 12 млн грн 

Київська місцева прокуратура №4 через 
суд вимагає повернути у комунальну влас-
ність ділянку вартістю понад 12 млн грн, 
що розташована на вул. Березняківській у 
Дніпровському районі столиці. 

Установлено, що підприємство само-
вільно використовує територію площею 
понад 3600 кв. м під розміщення пункту 
охорони, приміщення для ремонту машин 
та функціонуючу автостоянку. При цьому 
жодних рішень про передачу наділу у влас-
ність або користування цьому товариству 
Київрада не приймала. 

Захищаючи інтереси територіальної 
громади, місцева прокуратура заявила 
позов до Господарського суду Києва про 
витребування спірної ділянки від неза-
конного користувача та звільнення її від 
будівель і споруд. 

Київ представлять 
на «МІРІМ-2018» 

Наступного року українську столицю буде 
представлено на найбільшій у світі Міжна-
родній виставці нерухомості «МІРІМ-2018», 
яка відбудеться у Каннах (Франція). Участь 
у заході сприятиме формуванню позитив-
ного іміджу нашого міста за кордоном, 
зміцненню його інвестклімату та здобуттю 
додаткових залучень у сферу нерухомості 
столиці. Відповідальним за організацію 
участі визначено Департамент економіки 
та інвестицій КМДА. 

«МІРІМ-2018» допоможе у пошуку та 
залученні вітчизняних і зарубіжних інвес-
торів для спорудження на території міста 
нових об’єктів, які сприятимуть подальшому 
соціально-економічному розвитку Києва.
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 � На сьогодні у столиці споруджено 192 бюветні комплекси
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До кінця нинішнього року в Києві спорудять 4 і завершать проектні роботи на будівництво 15 артезіанських свердловин й 5 бюветних комплексів та здійснять 
капремонти 21 бювету
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
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8.2. Надання консультативної допомоги 
суб’єктам господарювання ринків з питань 
землевідведення під існуючі ринки

2015-2016 Департамент 
земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації),
Департамент містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації),
Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації,
суб’єкти господарювання 

Не потре-
бує фінан-
сування

Забезпечення можливості виконання робіт з реконструкції ринків, модернізації торговельних 
місць та приміщень, благоустрою прилеглих територій

9. Підвищення рівня 
обслуговування 
покупців

9.1. Передбачити до 50 відсотків торговельних 
місць на території продовольчих ринків для 
надання їх безпосереднім товаровиробникам

2015-2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації,
суб’єкти господарювання 

Не потре-
бує фінан-
сування

Насичення ринків якісними продовольчими товарами за цінами  безпосередніх товаровиробни-
ків,  створення конкурентного середовища,  запобігання необґрунтованому підвищенню цін на 
продукти харчування

9.2. Здійснення міською комісією обстеження 
ринків м. Києва, на яких проводиться продаж 
сільськогосподарської продукції тваринного 
та рослинного походження, продовольчих 
товарів промислового виробництва, в тому числі 
продуктів харчування, що швидко псуються, з 
метою перевірки стану їх підготовки до роботи у 
весняно-літній та осінньо-зимовий періоди

2015-2016 Головне управління Держпродспоживслужби в 
м. Києві, 
Департамент промисловості та розвитку підпри-
ємництва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), районні 
в місті Києві державні адміністрації, Регіональна 
державна лабораторія Держпродспоживслужби в 
м. Києві та Київській області

Не потре-
бує фінан-
сування

Забезпечення дотримання ринковими підприємствами  вимог чинного законодавства,  запобіган-
ня виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з інфекційними захворюваннями, кишковими 
отруєннями. Приведення територій ринків до належного санітарно-технічного стану, а їх зовніш-
нього вигляду - до вимог сьогодення, покращення рівня обслуговування покупців

Створення запасів  продовольчих ресурсів

10. Безперебійне  забез-
печення споживачів 
хлібом та хлібобу-
лочними виробами

10.1. Створення запасів продовольчого зерна для 
потреб хлібопекарних підприємств м. Києва

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
ТОВ «Столичний млин»

Власні 
кошти 
суб’єктів 
господа-
рювання
 

2015 – 
514000
2016 – 
514000
2017 – 
514000
2018  – 
514000

Показник витрат

власні кошти суб’єктів 
господарюва-ння, тис.грн

514000 514000 514000 514000

Показник продукту

кількість запланованих запасів, тис. 
тонн, у тому числі за рахунок:

- власних коштів суб’єктів госпо-
дарювання

125 125 125 125

Показник ефективності

середні витрати  на  створення 
запасів однієї тонни продовольчого 
зерна, грн, у тому числі за рахунок:

власних коштів суб’єктів господа-
рювання

4112 4112 4112 4112

Показник якості

питома вага створених запасів 
продовольчого зерна до заплано-
ваної кількості, %, у тому числі за 
рахунок:

- власних коштів суб’єктів госпо-
дарювання

100 100 100 100

11. Залучення до 
м. Києва додаткових 
товарних ресурсів

11.1. Проведення щорічно 400 продовольчих 
ярмарків з реалізації сільськогосподарської про-
дукції та продовольчих товарів

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потре-
бує фінан-
сування

Показник продукту

кількість запланованих ярмарків, 
од.

400 400 400 400

Показник якості

питома вага проведених ярмарків 
до запланованої кількості, %

100 100 100 100

Розвиток сфери побутових послуг

12. Задоволення по-
треб споживачів у 
якісних побутових 
послугах,  в т.ч. со-
ціально доступних, 
у широкому асор-
тименті

12.1. Систематичне проведення моніторингу 
діяльності об’єктів побутового обслуговування 
населення,  впорядкування бази даних цих 
об’єктів, надання консультативної та інформа-
ційної допомоги

2015-2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потре-
бує фінан-
сування

Підвищення професійного рівня працівників сфери побутових послуг, підвищення якості цих 
послуг

12.2. Вивчення потреби  діючих у місті під-
приємств сфери  побутових послуг у кадрах за 
спеціальностями та професіями, налагодження 
системи їх співпраці з галузевими закладами 
професійно-технічної освіти з метою сприяння 
працевлаштуванню  на них випускників-фа-
хівців 

2015-2016 Департамент промисловості та розвитку підпри-
ємництва виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації), 
Департамент освіти і науки, молоді та спорту ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потре-
бує фінан-
сування

Підвищення професійного рівня працівників сфери побутових послуг, підвищення якості цих 
послуг

13. Формування пози-
тивного іміджу ро-
бітничих професій 
у сфері побутових 
послуг, підвищення 
професійного рівня 
працівників

13.1. Організація та проведення міських і район-
них конкурсів-оглядів суб’єктів господарювання 
сфери побутових послуг на присвоєння звання 
«Зразкового» у місті Києві

2015-2018 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Інші 
залучені 
кошти 

2015  – 14
2016  – 15
2017  – 16
2018  – 17

Показник витрат

інші залучені кошти, тис. грн 14 15 16 17

Показник продукту

кількість запланованих конкурсів, 
од., у тому числі за рахунок:

11 11 11 11

- інших залучених коштів 1 1 1 1

Показник ефективності

середні витрати на проведення кон-
курсів, грн, у тому числі за рахунок:

- інших залучених коштів 14 15 16 17

Показник якості

питома вага проведених конкурсів 
до запланованої, %, у  тому числі 
за рахунок:

- інших залучених коштів 100 100 100 100

13.2. Проведення  конкурсів професійної 
майстерності серед фахівців побутового об-
слуговування міста

2015-2016 Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації),
громадські організації,
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потре-
бує фінан-
сування

Впровадження сучасних напрямів та методів роботи, зростання професійної майстерності праців-
ників сфери побуту, підвищення рівня якості та культури побутового обслуговування населення 
м. Києва

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Зареєстровано в Головному територіальному 

управлінні юстиції у місті Києві
7 листопада 2017 р. за № 209/1801

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування 

теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги 
з централізованого опалення і централізованого 

постачання гарячої води та вартості витрат з проведення 
періодичної повірки, обслуговування і ремонт 

квартирних засобів обліку теплової енергії ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛО-СЕРВІС»

Розпорядження № 1320 від 25 жовтня 2017 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України 
від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно- право-
вих актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÆÈÒËÎ-ÑÅÐÂ²Ñ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÆÈÒËÎ-ÑÅÐÂ²Ñ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÆÈÒËÎ-ÑÅÐÂ²Ñ»,ùî 
äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÆÈÒËÎ-ÑÅÐÂ²Ñ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅ-

ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÆÈÒËÎ-ÑÅÐÂ²Ñ» 
ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

6. Âñòàíîâèòè âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ 
ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò 
êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó òîìó 
÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ 
ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, ùî íàðàõîâóº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÆÈÒËÎ-
ÑÅÐÂ²Ñ» ÿê âèêîíàâåöü ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî 
îïàëåííÿ, ùî äîäàþòüñÿ.

7. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

 
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 209/1801

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

25 жовтня 2017 року № 1320

Тарифи
на теплову енергію 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЖИТЛО-СЕРВІС»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1052,02 1262,42

2 Бюджетні установи 1325,76 1590,91

3 Інші споживачі 1572,54 1887,05

 
Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 

Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 210/1802

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

25 жовтня 2017 року № 1320

Тарифи 
на виробництво теплової енергії 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЖИТЛО-СЕРВІС»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1040,52 1248,62

2 Бюджетні установи 1314,26 1577,11

3 Інші споживачі 1561,04 1873,25

 
Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 

Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 211/1803

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

25 жовтня 2017 року № 1320

Тарифи на транспортування теплової енергії 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛО-СЕРВІС»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 10,84 13,01

2 Бюджетні установи 10,84 13,01

з Інші споживачі 10,84 13,01

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 212/1804

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

25 жовтня 2017 року № 1320

Тарифи
на постачання теплової енергії 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛО-СЕРВІС»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 0,66 0,79

2 Бюджетні установи 0,66 0,79

3 Інші споживачі 0,66 0,79

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 213/1805

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

25 жовтня 2017 року № 1320

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЖИТЛО-СЕРВІС» як виконавець цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн 
з ПДВ

1 Централізоване опалення у разі наявності квартирного (на при-
міщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка 
використовується на опалення:

населення 1 Гкал 1285,96

2 Централізоване опалення у разі відсутності квартирного (на 
приміщення) та будинкового засобів обліку теплової енергії, яка 
використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі на місяць 
протягом періоду надання послуги 3 
централізованого опалення

25,38

3 Централізоване постачання гарячої води за умови підключення 
рушникосушильників до системи гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 78,53

4 Централізоване постачання гарячої води за умови відсутності 
рушникосушильників:

інші споживачі 1 куб. м 99,76

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 214/1806

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

25 жовтня 2017 року № 1320

Вартість витрат 
на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт 

квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, 
транспортування та монтаж після повірки, що нараховує ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЖИТЛО-СЕРВІС» як виконавець послуг 

з централізованого опалення
Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, 

грн з ПДВ

Жовтень 18,52

Листопад 37,04

Грудень 37,04

Січень 37,04

Лютий 37,04

Березень 37,04

Квітень 18,52

Ïðèì³òêà. Âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàð-
òèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ 
ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, íàðàõîâóºòüñÿ ó ñêëàä³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ùîì³ñÿöÿ ïðîòÿãîì 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ñïîæèâà÷àì, êâàðòèðè ÿêèõ îáëàäíàíî êâàðòèðíèìè çàñîáàìè îáë³êó 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ òàêèõ çàñîá³â îáë³êó øëÿõîì äîäàâàííÿ ïëàòè çà ïðîâå-
äåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
äî çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ. 

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ
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Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 227/1819

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, 
послуги з централізованого опалення і централізованого 
постачання гарячої води та вартості витрат на проведення 

періодичної повірки, обслуговування і ремонт 
квартирних засобів обліку теплової енергії комунальному 

підприємству «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району м. Києва»

Розпорядження № 1338 від 26 жовтня 2017 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України 
від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно- право-
вих актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ 
ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ùî 
äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ùî 
äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî 

ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ÿê 
âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ 
ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò 
êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó 
òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà 
ìîíòàæ ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, ùî íàðàõîâóº êîìóíàëüíå 
ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà» ÿê âèêîíàâåöü ïîñëóã ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ, ùî äîäàþòüñÿ.

6. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 227/1819

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1338

Тарифи
на теплову енергію комунальному підприємству 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Шевченківського району м. Києва»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1165,85 1399,02

2 Інші споживачі 1706,03 2047,24

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 228/1820

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1338

Тарифи
на виробництво теплової енергії комунальному підприємству 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Шевченківського району м. Києва»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1151,43 1381,72

2 Інші споживачі 1691,61 2029,94

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 229/1821

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1338

Тарифи 
на постачання теплової енергії комунальному підприємству 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Шевченківського району м. Києва»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 14,42 17,30

2 Інші споживачі 14,42 17,30

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 230/1822

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1338

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 
гарячої води, що надає комунальне підприємство «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» 

як виконавець цих послуг
№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

1 Централізоване опалення у разі наявності квартирного (на 
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової 
енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 1402,88

2 Централізоване опалення у разі відсутності квартирного (на 
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової 
енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі на місяць про-
тягом періоду надання послути з централі-
зованого опалення

32,90

3 Централізоване постачання гарячої води за умови підключен-
ня рушникосушильників до системи гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 85,30

4 Централізоване постачання гарячої води за відсутності руш-
никосушильників:

населення 1 куб.м 72,60

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 231/1823

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1338

Вартість витрат 
на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт 

квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, 
транспортування та монтаж після повірки, що нараховує комунальне 

підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Шевченківського району м. Києва» як виконавець послуг 

з централізованого опалення

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, 
грн з ПДВ

Жовтень 37,81

Листопад 75,63

Грудень 75,63

Січень 75,63

Лютий 75,63

Березень 75,63

Квітень 37,81

Ïðèì³òêà. Âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàð-
òèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ 
ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, íàðàõîâóºòüñÿ ó ñêëàä³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ùîì³ñÿöÿ ïðîòÿãîì 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ñïîæèâà÷àì, êâàðòèðè ÿêèõ îáëàäíàíî êâàðòèðíèìè çàñîáàìè îáë³êó 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ òàêèõ çàñîá³â îáë³êó øëÿõîì äîäàâàííÿ ïëàòè çà ïðîâå-
äåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
äî çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ 

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ», ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 221/1813

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування 

теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги 
з централізованого опалення і централізованого 

постачання гарячої води та вартості витрат на проведення 
періодичної повірки, обслуговування і ремонт квартирних 
засобів обліку теплової енергії Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Ковальська- Житлосервіс»
Розпорядження № 1339 від 26 жовтня 2017 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України 
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів 
України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-
комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію 
нормативно- правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно 
обґрунтованих тарифів:
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ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ» ÿê 
âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

6. Âñòàíîâèòè âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ 
ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò 
êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó 
òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà 
ìîíòàæ ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, ùî íàðàõîâóº Òîâàðèñòâî 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîâàëüñüêà-
Æèòëîñåðâ³ñ» ÿê âèêîíàâåöü ïîñëóã ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ùî äîäàþòüñÿ.

7. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 896 
«Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, 
âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ 

òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, 
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðà-
ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà âàðò³ñòü 
âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, 
îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â 
îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 17 æîâòíÿ 2016 
ðîêó çà ¹ 166/1479.

8. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 221/1813

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1339

Тарифи на теплову енергію 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Ковальська-Житлосервіс»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1057,96 1269,55

2 Інші споживачі (крім населення) 1102,81 1323,37

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 222/1814

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1339

Тарифи 
на виробництво теплової енергії 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Ковальська-Житлосервіс»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 998,82 1198,58

2 Інші споживачі (крім населення) 1043,67 1252,40

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 223/1815

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1339

Тарифи 
на транспортування теплової енергії 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Ковальська-Житлосервіс»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 28,31 33,97

2 Інші споживачі (крім населення) 28,31 33,97

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 224/1816

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1339

Тарифи 
на постачання теплової енергії 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Ковальська-Житлосервіс»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 30,83 37,00

2 Інші споживачі (крім населення) 30,83 37,00

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 225/1817

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1339

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надає Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ковальська-Житлосервіс» як виконавець цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

1 Централізоване опалення у разі наявності квартирного 
(на приміщення) та/або будинкового засобів обліку 
теплової енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 1342,24

2 Централізоване опалення у разі відсутності квартирного 
(на приміщення) та/або будинкового засобів обліку 
теплової енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі на місяць 
протягом періоду надання послуги 3 
централізованого опалення

24,67

3 Централізоване постачання гарячої води за умови під-
ключення рушникосушильників до системи гарячого 
водопостачання:

населення 1 куб. м 88,57

4 Централізоване постачання гарячої води за відсутності 
рушникосушильників:

населення 1 куб. м 79,54

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 226/1818

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26 жовтня 2017 року № 1339

Вартість витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування 
і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі 

їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що нараховує 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ковальська-Житлосервіс» 

як виконавець послуг з централізованого опалення
Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, грн з ПДВ

Жовтень 31,76

Листопад 63,52

Грудень 63,52

Січень 63,52

Лютий 63,52

Березень 63,52

Квітень 31,76

Ïðèì³òêà. Âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàð-
òèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ 
ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, íàðàõîâóþòüñÿ ó ñêëàä³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ùîì³ñÿöÿ ïðîòÿãîì 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ñïîæèâà÷àì, êâàðòèðè ÿêèõ îáëàäíàí³ êâàðòèðíèìè çàñîáàìè îáë³êó òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ òàêèõ çàñîá³â îáë³êó øëÿõîì äîäàâàííÿ ïëàòè çà ïðîâåäåííÿ 
ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ äî 
çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

7 листопада 2017 р. за № 215/1807

Про визнання такими, шо втратили чинність, деяких 
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1342 від 26 жовтня 2017 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою приведення нормативно-правових актів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність з вимогами законодавства України:

1. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

â³ä 19 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 590 «Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âèðîáíèöòâî 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà íà ïîñëóãè 
ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ 
ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «Á²ÎÔÀÐÌÀ», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ëèïíÿ 2015 
ðîêó çà ¹ 81/1192;

â³ä 20 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 248 «Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âèðîáíèöòâî 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
òà íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ 
³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà 
åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä», çàðåºñòðîâàíå 
â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18 òðàâíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 49/1362;

â³ä 26 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 897 «Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, 
âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâà-
íîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç 

óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó 
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 17 æîâòíÿ 2016 
ðîêó çà ¹ 153/1466;

â³ä 16 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 27 «Ïðî âíåñåííÿ 
çì³í äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âèðîáíèöòâî 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî 
îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ 
âîäè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ 
òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä», çàðåºñòðîâàíå 
â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 27 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó çà ¹ 26/1618;

â³ä 27 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 225 «Ïðî âñòà-
íîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âèðîá-
íèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ 
³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè 
òà âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ 
ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ 
çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Äî÷³ðíüîìó 
ï³äïðèºìñòâó «Äàðíèöÿ-1», çàðåºñòðîâàíå â 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 14 áåðåçíÿ 2017 ðîêó çà ¹ 57/1649.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

 
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî



6 РЕКЛАМАХрещатик
14 листопада 2017 р.
№118 (5031)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

1. Інвестор (замовник) ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка)

2. Місце розташування майданчику будівництва – на проспекті Академіка Глушкова, 6 у Голосіївському 
районі м. Києва

3. Характеристика об'єкта – будівництво комплексу житлових будинків з об’єктами соціально-побутового 
призначення. Проектований об'єкт не є екологічно небезпечним згідно постанови КМУ від 28.08.2013 № 808, 
але до його складу входять газові водонагрівачі Raypak типу Hi-Delta загальною потужністю 41,669 МВт. 

Технічні і технологічні дані – В проекті застосовуються типові багатоповерхові житлові секції індустріаль-
ного виробництва ДБК-3 та ЗЗБК-1, на території передбачено спорудження: підприємств продовольчої та 
промислової торгівлі, шкіл та дитячих садків, школа, ліцей, 2 ясла-садка, торговий комплекс). Для зберігання 
автотранспорту передбачено влаштування гостьових автостоянок біля кожного будинку та 2 відкриті багато-
поверхові автостоянки. Теплопостачання передбачається здійснювати від газових водонагрівачів Raypak 
типу Hi-Delta. 

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – забезпечення населення житлом та 
вбудованими приміщеннями офісного призначення, шкіл та дитячих садків, підприємствами побутового об-
слуговування населення;

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: – земельних – Державні акти на право постійного 
користування; – сировинних – не потрібні; – енергетичних (паливо) – газ від міських мереж згідно технічних 
умов ПАТ «КИЇВГАЗ»; – електропостачання – від електромережі, згідно з ТУ «Київенерго»; – теплопостачання 
– від газових водонагрівачів Raypak типу Hi-Delta загальною потужністю 41,669 МВт; – водопостачання та 
каналізування від міських мереж згідно ТУ ПАТ «АК «Київводоканал». 

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – Доставка персоналу, будівельних мате-
ріалів та конструкцій передбачається по існуючих дорогах. Передбачається влаштування тимчасових доріг 
та проїздів на території забудови на час будівництва згідно з кошторисом буд робіт. На період експлуатації 
– відкриті багаторівневі паркінги, відкриті гостьові автостоянки

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами. У проекті будуть враховані еко-
логічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження, згідно діючих норма-
тивних документів. Будівництво проводиться з  дотриманням санітарно-гігієнічних нормативів; нормативів ГДК, 
прийнятих згідно з законодавством; державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів; 
правил планування ДСП 173-96№ ЗУ «Про ПЗФ України»; шум та вібрація від технологічного обладнання – не 
перевищувати допустимих рівнів звуку відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування виконуються у необхідному 
обсязі. Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил, охорон-
ні, відновлювальні та захисні заходи. Передбачається: відведення господарсько-побутових стоків до міської 
каналізаційної мережі; відведення дощових і талих вод з територій гостьових автостоянок через локальні очисні 
споруди до міської дощової каналізації; благоустрій та озеленення прилеглої території згідно дендроплану.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території – Топографо-геодезичні, інженерно – 
геологічні та інші вишукування виконуються у необхідному обсязі. Проектні рішення будуть забезпечувати 
виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи. Перед-
бачається: відведення господарсько-побутових стоків до міської каналізаційної мережі; відведення дощових 
і талих вод з територій гостьових автостоянок через локальні очисні споруди до міської дощової каналізації; 
благоустрій та озеленення прилеглої території згідно дендроплану.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації):
- клімат і мікроклімат – впливи в межах норм; – повітряне – тимчасове збільшення концентрації забруднюючих 

речовин під час роботи будівельної техніки. Проведення розрахунків розсіювання викидів забруднюючих речо-
вин на ЕОМ при виконанні будівельних робіт виконувати не потрібно для всіх речовин в зв’язку з недоцільністю 
(згідно з ОНД-86). Під час експлуатації: проектом передбачено влаштування 36 автономних газових котелень. 
В котельні встановлено  газові водонагрівачі Raypak типу Hi-Delta. Загальна потужність котелень 41,669 МВт. 
Потужність викидів основних забруднюючих речовин від котелень 14,7409 т/рік. Від багаторівневих  наземних 
автостоянок  та гостьових автостоянок  – 2,3426 т/рік. Забруднення атмосферного повітря в приземному 
шарі від проектованого об'єкта не перевищує максимальних разових гранично допустимих концентрацій. З 
урахуванням фонового забруднення атмосферного повітря по основним забруднювачам в приземному шарі 
від проектованого об'єкта не перевищує максимальних разових гранично допустимих концентрацій.

- водне – відведення дощових і талих вод з території забудови виконується закритою системою з підключен-
ням до міської дощової каналізації через локальні очисні споруди – водонепроникне покриття; застосування 
конструкцій водоносних комунікацій, які не допускають витікань та водонасичення грунтів;

- ґрунти – вплив практично відсутній, при наявності  рослинного шару грунту, він зберігається і в подальшо-
му використовується для благоустрою території. Передбачене тверде асфальтобетонне покриття території;

- рослинний і тваринний світ – впливає, знесення зелених насаджень згідно актів обстеження зелених на-
саджень, що підлягають видаленню, які знаходяться у доброму, задовільному, незадовільному стані та сухостій. 
Знесення існуючих зелених насаджень виконується після сплати відновної вартості зелених насаджень та 
отримання дозвільної документації на будівництво;

- навколишнє соціальне середовище (населення) – проектом передбачено будівництво багатоповерхових 
житлових будинків з об’єктами соціально-побутового призначення, створюються нові робочі місця та очікуються 
збільшення надходжень в місцевий бюджет від податків;

- навколишнє техногенне середовище – в частині інженерної підготовки території під будівництво: будівни-
цтво нових інженерних мереж каналізації, водопроводу, електромереж, проектні рішення будуть відповідати 
будівельним вимогам і правилам. Розроблені заходи щодо захисту прилеглих будинків і споруд від руйнації, 
витримані охоронні зони інженерних комунікацій згідно ДБН 360-92*** дод. 8.1, 8.2 та ДСП 173-96.

10. Відходи виробництва, можливість їх повторного використання, утилізації,  знешкодження 
або безпечного захоронення –  під час будівництва: вироблений грунт, будівельні відходи, пакувальний 
матеріал, обрізки дерев та інш. При функціонуванні об’єкта утворюються відходи – ТПВ (клас небезпеки IV, 
група відходів 77), стічні води, відходи від жироуловлювачів, відходи від ЛОС (осад – IV клас небезпеки, група 
відходів 28 та нафтопродукти – ІІІ клас небезпеки, група відходів 60, касетні фільтри), люмінесцентні лампи 
(клас небезпеки І, група відходів 77). Утилізація та знешкодження за окремими договорами з організаціями, 
які мають відповідні дозвільні документи на провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у 
сфері  поводження з відходами. Враховуючи, що запроектований об’єкт – це комплекс житлових будинків 
з об’єктами соціально-побутового призначення, передбачено влаштування роздільного збирання твердих 
побутових відходів згідно розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.12.2012 № 2416.

11. Обсяг виконання ОВНС – згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості – Виконує Замовник в порядку, встановленому законодавством.  Ознайомитись 

з проектними матеріалами можливо з понеділка по п’ятницю (10-00-17-00) за адресою: 01001, м.Київ, вул.
Ольгинська,3. Час ознайомлення: 1 місяць з дня опублікування даної Заяви в ЗМІ.

Надати пропозиції можливо протягом місяця з дня опублікування даної заяви в ЗМІ в Голосіївську райдерж-
адміністрацію за адресою: 03039, просп. 40-річчя Жовтня, 42, тел. (044) 281-66-34.

Планована діяльність – будівництво комплексу житлових будинків і 
об’єктів соціально-побутової сфери на проспекті Академіка Глушкова, 6 
у Голосіївському районі  м. Києва. Ділянку планується використовувати 
без зміни цільового призначення – для будівництва багатоповерхових 
житлових будинків з об’єктами торгівельно-офісного та соціально-по-
бутового призначення згідно з Державними актами на право постійного 
користування земельною ділянкою.

Мета планованої діяльності – в проекті застосовуються індивіду-
альні каркасно-монолітні житлові будинки та житлові будинки на базі 
виробів ТОВ «БК» «ЗЗБК-№1»,ТОВ «ДБК-№3» та індивідуальні об’єкти 
соціально-побутової сфери. На території передбачено будівництво 
житлових будинків, школи, ліцею, ясла-садків, торгівельного комплексу, 
передбачено влаштування гостьових автостоянок біля кожного будинку 
та 2 відкриті багатоповерхові автостоянки. 

Суттєві фактори впливу на стан НПС
• Викиди від газових водонагрівачів Raypak типу Hi-Delta NO2, СО.
• Викиди від відкритих гостьових автостоянок та відкритих паркінгів 

NO2, СО, SO2, C12-С19, СН4; NO; NH3; C; C20H12.
• Шум одиночних автомобілів при виїзді/заїзді L.А.мак.
• Господарсько-побутові стоки проектованого об'єкта.
• Стоки дощових і талих вод передбачено в дощову каналізацію з 

попереднім очищенням на локальних очисних спорудах.
• Господарсько-побутові відходи проектованого об'єкта ГПВ.

Водопостачання та каналізування – централізоване, від міських мереж 
згідно ТУ ПАТ «АК «Київводоканал».

Енергетичні ресурси: електроосвітлення, технологічне обладнання  
– від електромереж. 

Теплопостачання – опалення, гаряче водопостачання – від теплоге-
нераторів.

Відведення дощових і талих (поверхневих) вод з території забудови 
виконується закритою системою з підключенням до існуючого колектору 
дощової каналізації. Очищення поверхневих вод з території автостоянок 
від нафтопродуктів передбачено на локальних очисних спорудах до 
ГДС 0,3 мг/л. 

* Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього при-
родного середовища:

Атмосферне повітря: тимчасове збільшення концентрації забруднюю-
чих речовин під час роботи будівельної техніки. Проведення розрахунків 
розсіювання викидів забруднюючих речовин на ЕОМ при виконанні буді-
вельних робіт виконувати не потрібно для всіх речовин в зв’язку з недо-
цільністю (згідно з ОНД-86). Під час експлуатації: проектом передбачено 
влаштування 36 автономних газових котелень. В котельні встановлено  
газові водонагрівачі Raypak типу Hi-Delta. Загальна потужність котелень 
41,669 МВт. Крім того, проектуються 2 багаторівневі наземні автосто-
янки на 456 машино-місць  та відкриті гостьові автостоянки. Потужність 
викидів основних забруднюючих речовин від котелень становить по 
двоокису азоту 0,3677 г/с, 2,6448 т/рік та по окису вуглецю 0,6081 г/с, 
4,3766 т/рік. Від багаторівневих  наземних автостоянок  та гостьових 
автостоянок  відповідно по двоокису азоту 0,047 г/с, 0,3398 т/рік та 
по окису вуглецю 0,3167 г/с, 2,2889 т/рік. Забруднення атмосферного 
повітря в приземному шарі від проектованого об'єкта не перевищує 
максимальних разових гранично допустимих концентрацій ГДК.мр.: 
>0,23 NO2,  >0,07 СО, >0,05 SO2,  >0,05 C12-С19, >0,05 СН4; >0,05 NO; 
>0,05 NH3 ; >0,05 C; >0,05 С20Н12 . З урахуванням фонового забруднення 
атмосферного повітря по основним забруднювачам в приземному шарі 
від проектованого об'єкта не перевищує максимальних разових гранично 
допустимих концентрацій ГДК.мр.: >0,88 NO2,  >0,39 СО. Виходячи з ви-
щенаведеного, проектований об’єкт забезпечить якість атмосферного 
повітря в межах санітарних і екологічних вимог. Тверді побутові відходи 
передбачені у кількості 7249,49 т/рік. 

* Шумовий вплив на населення
Рекомендується застосування склопакетів зі звукоізоляцією dL.А.вікна 

не менше 33,8 дБА. Застосування шумозахисних вікон забезпечує нор-
мативний рівень шуму в приміщеннях.

Проектом передбачені заходи щодо зменшення шуму і вібрацій від 
інженерного обладнання.  

* Вплив  на  рослинність
Знесення існуючих зелених насаджень виконується після сплати від-

новної вартості зелених насаджень та отримання дозвільної документації 
на будівництво. Після завершення будівельних робіт благоустрій території 
будмайданчиків згідно дендроплану.

З, що гарантують здійснення планованої діяльності, відповідно 
до екологічних стандартів і нормативів

• будівництво з застосуванням сучасних екологічно безпечних технологій;
• застосування екологічно безпечного обладнання;
• влаштування шумозахисних вікон;
• відведення господарсько-побутових стоків до міської каналізаційної 

мережі;
• відведення дощових і талих вод з території із очищення на ЛОС з 

подальшим скидом до міської дощової каналізації;
• утилізація та вивезення відходів;
• благоустрій та озеленення прилеглої території згідно дендроплану. 
Перелік залишкових впливів
• Викиди від газових водонагрівачів Raypak типу Hi-Delta NO2, СО.
• Викиди від відкритих гостьових автостоянок та відкритих паркінгів 

NO2, СО, SO2, C12-С19, СН4; NO; NH3; C; C20H12.
• Шум одиночних автомобілів при виїзді/заїзді L.А.мак.
• Господарсько-побутові стоки проектованого об'єкта.
• Стоки дощових і талих вод передбачено в дощову каналізацію з по-

переднім очищенням на локальних очисних спорудах.
• Утворення твердих побутових відходів.
Проектування та будівництво будуть вестись з урахуванням сучас-

них європейських стандартів якості, діючих планувальних, санітарних, 
протипожежних, природоохоронних  нормативів, норм з охорони праці.

Зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень у 
відповідності до норм і правил охорони НС і вимог екобезпеки на всіх 
етапах будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності

• будівництво та експлуатація об'єкта проектованої діяльності у відпо-
відності з нормами і правилами охорони НС і вимог екобезпеки;

• в період будівництва та експлуатації суворо дотримуватись техно-
логічних режимів на всіх етапах. Виконувати всі заходи по зменшенню 
впливів на навколишнє середовище, систематично контролювати роботу 
технологічного та інженерного обладнання;

• вивозити будівельні відходи та відходи, що утворюються при екс-
плуатації об’єкта згідно з лімітами;

• озеленення території згідно з відомістю озеленення. 

ЗАЯВА 
про екологічні наслідки діяльності 

при експлуатації запроектованого об'єкта
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ГУРТОЖИТКУ!
Згідно розрахунку (постанова КМУ від 01 червня 2011 року № 869 з урахуванням змін, вне-

сених постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 515) на  утримання гуртожитку 
і споруд та прибудинкової території, тариф буде становити

за 1 кв.м – 26,24 грн.
Примітка:
- повідомляємо складові тарифу на послуги з утримання будинку;
- періодичність та строки виконання робіт при наданні послуг з утримання гуртожитку та 

прибудинкової території.
Після затвердження в КМДА додатково повідомимо, з якого місяця поточного року буде 

нарахування.
З повагою, адміністрація

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) оголошує конкурс на заміщення посади директора комунального 
закладу «Центр художньої та технічної творчості «Печерськ».

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, 
володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, 
освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.

Документи: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 
даних; автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце 
народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, 
місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер 
телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв'язку, відомості про наявність 
чи відсутність судимості; копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу 
освіту; два рекомендаційні листи довільної форми, мотиваційний лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії документів про трудову діяльність та проекти програм 
розвитку комунального закладу «Центр художньої та технічної творчості «Печерськ» на 
один і п'ять років.

Документи приймаються до 12 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 3.
Довідки за тел.: 279-52-82, 279-72-51. Е-пошта – dk@kievcity.gov.ua.
Департамент культури до 07 грудня 2017 року приймає пропозиції від громадських 

організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування щодо кандидатів 
до складу конкурсної комісії.

До уваги,
Фоміна Вадима Олександровича,
Печерський районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання по 

цивільній справі №757/38835/17-ц за позовом TOB «Тактік» до Фоміна Ва-
дима Олександровича про виселення, яке відбудеться 08.12.2017 року о 
16-15 год. в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 24, під головуванням судді Підпалого В.В.

Просимо при собі мати паспорт чи будь-який документ, що посвідчує Вашу 
особу чи забезпечити явку представника з належно оформленим дорученням.

Посвідчення з дублікату ліквідатора на ЧАЕС категорія 2, серія А, № 207840 
на ім’я Кононенко В’ячеслава Володимировича вважати недійсним

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва та передані до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Орендодавець – Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація. 
Балансоутримувач – Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

- нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі ДНЗ № 483 за адресою: вул. Героїв Севастополя, 31-А, загальною 
площею 75,0 кв.м, запропонована заявником мета використання та строк оренди – розміщення приватного навчального 
закладу (освітні послуги дітям дошкільного віку), погодинно, строк оренди – 2 роки 364 дні. Ринкова вартість майна станом на 
31.07.2017 становить – 1199000,00 грн (без ПДВ). Розмір орендної плати за одну годину 1,80 грн (без ПДВ). Місячна орендна 
плата визначається згідно з графіком використання приміщень: Пн.з16:30 по 17:30, Ср. з 16:30 по17:30 (2 год. на тиждень).

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 та 2 поверсі ДНЗ № 360 за адресою: вул. Єреванська, 16- А, загальною 
площею 103,30 кв.м, запропонована заявником мета використання та строк оренди – розміщення приватного навчального 
закладу (освітні послуги дітям дошкільного віку), погодинно, строк оренди – 2 роки 364 дні. Ринкова вартість майна станом на 
31.07.2017 становить – 1799900,00 грн (без ПДВ). Розмір орендної плати за одну годину 2,71 грн (без ПДВ). Місячна орендна 
плата визначається згідно з графіком використання приміщень: Вт. з 15:30 по 16:30, Чт. з 15:00 по 16:30 (2 год. на тиждень).

- нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі ДНЗ № 477 за адресою: вул. Солом'янська, 33- А, загальною площею 
84,0 кв.м, запропонована заявником мета використання та строк оренди – розміщення приватного навчального закладу 
(освітні послуги дітям дошкільного віку), погодинно, строк оренди – 2 роки 364 дні. Ринкова вартість майна станом на 
31.07.2017 становить – 1441700,00 грн (без ПДВ). Розмір орендної плати за одну годину 2,17 грн (без ПДВ). Місячна орендна 
плата визначається згідно з графіком використання приміщень: Пн. з 15:30 по 16:30, Ср. з 16:30 по17:30 (2 год. на тиждень).

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня наступного після публікації оголошення. Заяви про оренду 
приймаються за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, 
каб. 179. Отримати довідкову інформацію можна зател.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК
до суду в порядку ч.9 ст. 74 ЦПК України

Карабань Наталія Михайлівна

Печерський районний суд м. Києва викликає Вас у судове засідання у якості відповідача 
у справі № 757/40854/17-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «TAKTIK» 
до Карабаня Олександра Михайловича, Карабань Наталії Михайлівни про виселення – яке 
відкладено до 10.00. 18.12.2017 року і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42-а, каб.16, суддя Москаленко К.О.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов'язані повідомити суд про причини неявки.
Роз'яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин або не повідо-

млення суд про причини неявки, справу буде розглянуто у Вашу відсутність на підставі на-
явних у ній доказів.

Додатково роз'яснюємо, що відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України, з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 
оголошує про намір передати в оренду майно, що віднесене до сфери 

управління, та стосовно якого надійшли заяви:
- Нежитлове приміщення площею 3,70 кв. м, що розташоване в окремостоячій 

нежитловій будівлі на вул. Вербицького, 28-Г, з метою розміщення обладнання 
проводового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок населення Дар-
ницького району (інше використання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 
дні. Орендна ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта 
оренди станом на 31.07.2017 становить 60 900,00 грн. Орендна плата за місяць 
становить 775,71 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

- Нежитлове приміщення площею 4,00 кв. м, що розташоване в окремостоячій 
нежитловій будівлі на вул. Вербицького, 24-Б, з метою розміщення обладнання 
проводового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок населення Дар-
ницького району (інше використання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 
дні. Орендна ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта 
оренди станом на 31.07.2017 становить 62 500,00 грн. Орендна плата за місяць 
становить 796,09 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

- Нежитлове приміщення площею 6,45 кв. м, що розташоване в окремостоя-
чій нежитловій будівлі на вул. Вірменській, 11, з метою розміщення обладнання 
проводового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок населення Дар-
ницького району (інше використання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 
дні. Орендна ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта 
оренди станом на 31.07.2017 становить 106 200,00 грн. Орендна плата за місяць 
становить 1 352,72 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

- Нежитлове приміщення площею 3,90 кв. м, що розташоване в окремостоячій 
нежитловій будівлі на вул. Драгоманова, 18, з метою розміщення обладнання 
проводового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок населення Дар-
ницького району (інше використання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 
дні. Орендна ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта 
оренди станом на 31.07.2017 становить 64 100,00 грн. Орендна плата за місяць 
становить 816,47 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

- Нежитлове приміщення площею 4,80 кв. м, що розташоване в окремостоячій 
нежитловій будівлі на просп. П.Григоренка, 21, з метою розміщення обладнання 
проводового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок населення Дар-
ницького району (інше використання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 
дні. Орендна ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта 
оренди станом на 31.07.2017 становить 78 900,00 грн. Орендна плата за місяць 
становить 1 004,99 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

- Нежитлове приміщення площею 4,50 кв. м, що розташоване в окремостоячій 
нежитловій будівлі на вул. Вишняківській, 12, з метою розміщення обладнання 
проводового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок населення Дар-
ницького району (інше використання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 
дні. Орендна ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта 
оренди станом на 31.07.2017 становить 70 400,00 грн. Орендна плата за місяць 
становить 896,72 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

- Нежитлове приміщення, площею 2,0 кв. м, що розташоване на технічному 
поверсі житлового будинку № 158-Б на Харківському шосе, з метою розміщення 
обладнання проводового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок на-
селення Дарницького району (інше використання нерухомого майна), терміном 
на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. 
Вартість об'єкта оренди станом на 31.07.2017 становить 24 100,00 грн. Орендна 
плата за місяць становить 306,97 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

- Нежитлове приміщення площею 3,70 кв. м, що розташоване в окремостоячій 
нежитловій будівлі на Харківському шосе, 172-Б, з метою розміщення обладнання 
проводового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок населення Дар-
ницького району (інше використання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 
дні. Орендна ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта 
оренди станом на 31.07.2017 становить 57 900,00грн. Орендна плата за місяць 
становить 737,50 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

- Нежитлове приміщення, площею 3,80 кв. м, що розташоване в окремостоячій 

нежитловій будівлі на вул. С.Олійника, 7, з метою розміщення обладнання прово-
дового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок населення Дарницького 
району (інше використання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 дні. Орендна 
ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта оренди станом 
на 31.07.2017 становить 65 700,00 грн. Орендна плата за місяць становить 836,85 
грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

- Нежитлове приміщення площею 3,70 кв. м, що розташоване в окремостоячій 
нежитловій будівлі на вул. Декабристів, 8, з метою розміщення обладнання прово-
дового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок населення Дарницького 
району (інше використання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 дні. Орендна 
ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта оренди станом 
на 31.07.2017 становить 60 900,00 грн. Орендна плата за місяць становить 775,71 
грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

- Нежитлове приміщення площею 3,80 кв. м, що розташоване в окремостоячій 
нежитловій будівлі на вул. Декабристів, 6, з метою розміщення обладнання прово-
дового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок населення Дарницького 
району (інше використання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 дні. Орендна 
ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта оренди станом 
на 31.07.2017 становить 59 400,00 грн. Орендна плата за місяць становить 756,61 
грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

- Нежитлове приміщення площею 4,75 кв. м, що розташоване в окремостоячій 
нежитловій будівлі на вул. Драгоманова, 27, з метою розміщення обладнання 
проводового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок населення Дар-
ницького району (інше використання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 
дні. Орендна ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта 
оренди станом на 31.07.2017 становить 78 100,00 грн. Орендна плата за місяць 
становить 994,80 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

- Нежитлове приміщення площею 4,30 кв. м, що розташоване в окремостоячій 
нежитловій будівлі на вул. Драгоманова, 42, з метою розміщення обладнання 
проводового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок населення Дар-
ницького району (інше використання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 
дні. Орендна ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта 
оренди станом на 31.07.2017 становить 70 700,00 грн. Орендна плата за місяць 
становить 900,54 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

- Нежитлове приміщення площею 3,70 кв. м, що розташоване в окремостоячій 
нежитловій будівлі на вул. А.Ахматової, 11, з метою розміщення обладнання про-
водового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок населення Дарницького 
району (інше використання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 дні. Орендна 
ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта оренди станом 
на 31.07.2017 становить 60 800,00 грн. Орендна плата за місяць становить 774,44 
грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

- Нежитлове приміщення площею 4,60 кв. м, що розташоване в окремостоячій 
нежитловій будівлі на вул. Княжий Затон, 17-А, з метою розміщення обладнання 
проводового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок населення Дар-
ницького району (інше використання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 
дні. Орендна ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта 
оренди станом на 31.07.2017 становить 75 600,00 грн. Орендна плата за місяць 
становить 962,96 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

- Нежитлове приміщення площею 3,80 кв. м, що розташоване в окремостоячій 
нежитловій будівлі на Харківському шосе, 160-А, з метою розміщення обладнання 
проводового радіомовлення, що забезпечує роботу радіоточок населення Дар-
ницького району (інше використання нерухомого майна), терміном на 2 роки 364 
дні. Орендна ставка становить 15% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта 
оренди станом на 31.07.2017 становить 59 400,00 грн. Орендна плата за місяць 
становить 756,61 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Дарницького району м. Києва» (Харківське шосе, 148-А). Термін прийняття заяв про 
намір взяти майно в оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 
оголошення. Заяви приймаються за адресою: вул. О.Кошиця, 11, каб.114 або 
каб. 323. Довідкову інформацію можна отримати за тел.: 564-98-42,564-92-01.

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 
п/п

Дані про об'єкт оренди

Характе-
ристика Місцезнаходження

Загальна 
площа, 

кв. м
Запропонована заявником мета використання приміщення

Строк оренди, 
запропонований

заявником

Орендна 
ставка

Орендна плата 
за 1 год. у грн

Розмір орендної 
плати, у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (м. Київ, просп. Миру, 6-а, тел. 292-03-98)

1 4 поверх вул. Раїси Окіпної, 6
ЗНЗ № 128 102,00 Інше використання нерухомого майна 

(проведення занять з хореографії з дітьми) 2 роки 364 дні

Станом на 31.07.2017

15% 47,01
Тижнева орендна 

плата у грн 1410,30
(Пн-Пт: 14.00-20.00)

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-65-57).
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Графік проведення прийому громадян 
керівництвом КМДА на ІV квартал 2017 року 

У першого заступника голови КМДА 
Геннадія Володимировича Пліса (питання 
діяльності апарату виконавчого органу 
Київради (КМДА), питання бюджету та 
фінансів, планування і обліку, податкової 
політики, банківської діяльності, організа-
ції виставкової діяльності, інформатизації, 
телекомунікаційних систем та техноло-
гій, електронного урядування, захисту 
інформації, розвитку інформаційного 
суспільства на території м. Києва, питання 
промислової, науково-технічної та інно-
ваційної політики, регуляторної політики 
та підприємництва, внутрішньої торгівлі 
та побутового обслуговування населення, 
діяльності ринків). 

Особистий прийом громадян — першого 
вівторка з 16.00 до 18.00 на вул. Хрещатик, 
36. Телефон посадової особи, відповідальної 
за організацію особистого прийому грома-
дян, 202-74-40. 

Особистий виїзний прийом — третього 
вівторка кожного місяця з 17.00 до 18.00 
у Печерській РДА та у четвертий вівторок 
кожного місяця з 17.00 до 18.00 у Шевчен-
ківській РДА. День та час проведення прямої 
«гарячої» телефонної лінії: кожної другої 
середи з 17.00 до 18.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА Дмитра Олек-
сандровича Давтяна (питання інформати-
зації, теле- та радіомовлення, поштового 
зв’язку, транспорту та зв’язку, будівництва 
та ремонту доріг). 

Особистий прийом — кожного четвертого 
вівторка місяця з 10.00 до 12.00 на вулиці 
Хрещатик, 36. 

Особистий виїзний прийом — кожного 
першого четверга з 10.00 до 11.00 в Дес-
нянській РДА та кожного другого вівторка 
з 10.00 до 11.00 в Дніпровській РДА. 

День та час проведення прямої «гарячої» 
телефонної лінії: кожного третього вівторка 
з 10.00 до 11.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА Петра Олексан-
дровича Пантелеєва (питання житлово-кому-
нального господарства, енергетики, енергое-
фективності та енергозбереження, утримання і 
забезпечення належного стану житлового фонду, 
співпраці з ОСББ, приватизації житла, надання 
ритуальних послуг, контролю за благоустроєм, 
надзвичайних ситуацій, охорони довкілля, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності 
населення). 

Особистий прийом — кожного другого чет-
верга з 16.00 до 18.00 на вулиці Хрещатик, 36. 
Телефон посадової особи, відповідальної за 
організацію особистого прийому громадян, 
202-75-56. 

Особистий виїзний прийом — кожного пер-
шого четверга місяця з 16.00 до 18.00 у Свято-
шинській РДА та кожного третього четверга 
з 16.00 до 18.00 у Солом’янській РДА. День та 
час проведення прямої «гарячої» телефонної 
лінії: кожного четвертого четверга з 16.00 до 
17.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА Миколи Юрійо-
вича Поворозника (питання охорони здоров’я, 
соціального забезпечення та соціального захисту 
соціально незахищених громадян-пенсіонерів, 
інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-
сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей та 
інших, забезпечення виконання законодавства 
про пільги, зайнятості населення, праці та за-
робітної плати, гендерної політики, питання 
комунальної власності, приватизації). 

Особистий прийом громадян — кожної тре-
тьої п’ятниці з 12.00 до 14.00 на вул. Хрещатик, 
36. Телефон посадової особи, відповідальної 
за організацію особистого прийому громадян, 
202-76-16. 

Особистий виїзний прийом — кожного першо-
го понеділка місяця з 16.00 до 17.00 у Голосіївській 
РДА та кожної третьої п’ятниці з 16.00 до 17.00 у 
Дарницькій РДА. День та час проведення прямої 
«гарячої» телефонної лінії: кожного першого 
вівторка з 11.00 до 12.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА Олексія Юрійо-
вича Резнікова (питання децентралізації 
та місцевого самоврядування, міжнародних 
відносин, внутрішньої політики, преси та 
інформації, видавничої справи, туризму і 
курортів, реклами). 

Особистий прийом громадян — кожного 
другого вівторка місяця з 10.00 до 12.00 на 
вул. Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, 
відповідальної за організацію особистого 
прийому громадян, 202-70-52. День та час 
проведення прямої «гарячої» телефонної 
лінії: кожного четвертого вівторка з 10.00 
до 11.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА Олександра 
Валерійовича Спасибка (питання міс-
тобудування та архітектури, регулювання 
містобудівної діяльності, капітального бу-
дівництва, будівництва житла, реконструкції 
житлового фонду, забезпечення населення 
житловою площею, питання вирішення 
проблеми забезпечення житлом інвесторів, 
які зазнали збитків унаслідок діяльності 
групи інвестиційно-будівельних компаній 
«Еліта-центр», використання та охорони 
земельних ресурсів м. Києва, архітектурно-
будівельного контролю). 

Особистий прийом громадян — кожної 
першої середи місяця з 16.00 до 17.00 на вул. 
Хрещатик, 36. Телефони посадової особи, 
відповідальної за організацію особистого 
прийому громадян: 202-77-04, 202-77-05. 

Особистий виїзний прийом — у другу 
середу кожного місяця з 16.00 в Оболон-
ській РДА, четвертої середи місяця з 16.00 
в Подільській РДА. День та час проведення 
прямої «гарячої» телефонної лінії: кожного 
другого четверга місяця з 14.00 до 15.00, 
тел. 202-76-76. 

У заступника голови КМДА Ганни Вікто-
рівни Старостенко (питання освіти і науки, 

культури та охорони культурної спадщини, 
фізичної культури і спорту, національних 
меншин і міграції та державно-церковних 
відносин, питання материнства і дитинства, 
дітей-сиріт, сім’ї та молоді). 

Особистий прийом громадян — кожного 
другого вівторка місяця з 16.00 до 17.00 на 
вул. Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, 
відповідальної за організацію особистого 
прийому громадян, 202-74-03. 

Особистий виїзний прийом — кожного 
четвертого вівторка місяця з 16.00 в Дес-
нянській РДА та кожного третього вівторка 
з 16.00 у Дніпровській РДА. День та час про-
ведення прямої «гарячої» телефонної лінії: 
кожного першого вівторка місяця з 10.00 до 
11.00, тел. 202-76-76. 

У в.о. керівника апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) Лесі 
Іванівни Верес (питання діяльності апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 
діяльності архівів; запобігання корупції, 
забезпечення законності, правопорядку, 
прав і свобод громадян, взаємодії та роз-
витку зв’язків з судами, правоохоронними 
органами, роботи зі зверненнями громадян, 
документального забезпечення, інформати-
зації, електронного урядування, формування 
і використання інформаційних ресурсів, 
розвитку інформаційного суспільства на 
території м. Києва, надання адміністративних 
послуг, державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців, реєстрації 
місця проживання/перебування фізичних 
осіб на території міста Києва). 

Особистий прийом громадян — кожного 
третього вів торка місяця з 10.00 до 13.00 на 
вул. Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, 
відповідальної за організацію особистого 
прийому громадян, 202-75-06.
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